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المؤهالت 

 الدراسية

 والدرجات العلمية

 4014 – المناهج وطرق التدريسدكتوراة في  .1

  جامعة عين شمس –كليـة التربية 

 موضوع البحث: فى تعليم األجانب(، شعبة مناهج وطرق تدريس لغة عربية( 

 

 4002 – ماجيستير فى المناهج وطرق التدريس .4

  تقدير امتياز –عين شمس جامعة  –كليـة التربية 

 موضوع البحث: فى تعليم األجانب(، شعبة مناهج وطرق تدريس لغة عربية( 

 

  4005 –الدبلومة الخاصة فى التربية  .0

  تقدير جيد –جامعة عين شمس  –كليـة التربية 

 شعبة مناهج وطرق تدريس لغة عربية 

 

 4000 – الدبلومة المهنية فى التربية .5

  تقدير جيد جدا –عين شمس جامعة  –كليـة التربية 

 شعبة مناهج وطرق تدريس لغة عربية 

 

  4001 –ليسانس آداب وتربية  .0

  تقدير جيد –جامعة حلوان  –كليـة التربية 

          شعبة لغة عربية و دراسات ٳسالمية 

 

 .باألزهر الرابطة العالمية–ريس العربية للناطقين بغيرها()طرق تددورات في .1 الدورات التدريبية

 م.4014 -4011

 .4010( من  جامعة عين شمس TOEFLدورتان فى اللغة اٳلنجليزية ) .4

 .4010من وزارة االتصاالت (   ICDLمبيوتر )في الرخصة الدولية للك دورة .0

 .4002( من جامعة عين شمس TOEFLدورة  فى اللغة اٳلنجليزية ) .5

 .4004دورات فى اللغة اٳلنجليزية من معهد القوات المسلحة  .0

 .4001 أميد إيستنجليزية من معهد ى اللغة اٳلدورة ف .2

 .4001مبيوتر من جمعية )جيل المستقبل ( تدريبية فى الكدورات  .2
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  الخبرات

  .تركيا، جامعة ألوداغ -أصول الدين، كلية مساعدال اللغة العربيةأستاذ   إلى اآلن 4015

4010 - 2013  م اللغة العربية للناطقين لغة عربية بمركز األزهر بجامعة األزهر لتعلي مدرس

 .بغيرها

4002 – 4010   لغة عربية بمعهد الغد المشرق األزهري، والحصول على العديد من  مدرس

 .شهادات التقدير والكفاءة

4002 – 4009   للناطقين بغيرها.اكز تعليم اللغة العربية مدير ألحد مر  

4002 – 4009   بمصر  لغة العربية للناطقين بغيرهالغة عربية بمراكز متعددة لتعليم ال مدرس

 ( ...درة البيان -عليم  -) الديوان مثل:

4002  تعليم اللغة العربية بجامعة األزهر   اتدورومدرب ومنظم لعدد من  مدرس– 

بالتعاون مع  ،من الطالب األمريكيينعديدة ج افوأل -مركز الشيخ صالح

  جمعية"األمين نيوهيفين" بأمريكا.

4004 – 4002   لغة عربية بمعهد القاهرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مدرس. 

  

 

في  " تحدياته وآفاقه –تعليم اللغة العربية في تركيا بعنوان"محكم  نشر بحث علمي .1 اإلنجازات

 .4012،،تركياألوداغ جامعة ،مجلة كلية "اإللهيات" المحكمة

ضمن  "اللغة العربية في الجامعات التركية" بعنوانفي كتاب مشترك المشاركة  .4

ضمن سلسلة منشورات مركز الملك عبدهللا  سلة كتب"اللغة العربية في تركيا"سل

 الدولي "اللغة العربية حول العالم".

 توظيف إستراتيجيات الفهم القرائي في تنمية مهارتي المشاركة ببحث بعنوان" .0

 الثانيضمن فعاليات المؤتمر الدولي "  االستماع والتحدث لدارسي العربية األتراك

 .4012، مركز إيثار، إسطنبوللتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

 التركية.والجامعات معلمي اللغة العربية في المدارس لتدريبية  إعداد وتطبيق دورات .5

عربية على مستوى المدارس لسابعة للغة الالمشاركة في تحكيم المسابقة الدولية ا .0

 .4012 التركية،

ضمن فعاليات " تعليم اللغة العربية في الجامعات التركيةالمشاركة ببحث بعنوان" .2

، فرنسا، مركز ابن سينالتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  العاشرالمؤتمر الدولي 

4012. 

على التعلم النشط في تنمية مهارتي فاعلية برنامج قائم  المشاركة ببحث بعنوان" .2

االستماع والتحدث لدارسي اللغة العربية من الناطقين بغيرها في ضوء معايير 

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة العربية " اإلطار األوربي المشترك

 .4012للناطقين بغيرها، جامعة قطر، 

لتربوية في صفوف الدارسين غير الممارسات ا" منشور بعنوان بملخصالمشاركة  .2

ات المؤتمر الدولي ضمن فعالي -" م العربية كلغة ثانيةيالناطقين بالعربية وعالقتها بتعل
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 .4012اإلمارات العربية،  -دبي -لتعليم اللغة العربية خامسال

"الممارسات األدائية للمعلم داخل حجرة الدراسة  بعنوانعلمي محكم بحث نشر  .9

 الدارسين غير الناطقين بالعربية"وعالقتها بتعليم العربية كلغة ثانية في صفوف 

 .4012،"122العدد" المحكمة، القاهرة، مصر، مجلة القراءة والمعرفةفي 

في عقد ورشة عمل بعنوان" كيفية إعداد بحث علمي لباحثي الماجستير والدكتوراه  .10

 ،مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، بمقر أكاديمية إبداع الدولية للتنمية الثقافية

 .4010مصر، القاهرة،

بعنوان" العربية للناطقين بغيرها  طرق تدريسفي لتدريب المدرسين عقد ورشة عمل  .11

ضمن فعاليات الملتقى الثاني  "للناطقين بغيرهات تعليم اللغة العربية توصيف مستويا

 ،، مصرالقاهرة ،لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمقر المدرسة العربية للترجمة

4010. 

رؤية جديدة في برامج األغراض الخاصة للناطقين بغير  المشاركة ببحث منشور بعنوان" .14

اإلمارات  -دبي -ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتعليم اللغة العربية -العربية"

 .4010 ،العربية

التركية" ضمن فعاليات االحتفال اللغوي بين اللغة العربية و إلقاء محاضرة بعنوان" التقابل .10

 .4015باليوم العالمي للغة العربية في مدارس األئمة والخطباء، تركيا، 

إلقاء محاضرة بعنوان" استخدام النصوص الدينية لتعليم اللغة العربية للطالب  .15

تركيا. -جامعة ألوداغ -كلية اإللهيات –"الحديثة األجانب باستخدام طرق التدريس

4015. 

بعنوان "خصائص البرنامج المتكامل في الدين اإلسالمي محكم بحث علمي  نشر .10

، المحكمة، القاهرة، مصر القراءة والمعرفة في مجلة"للدارسين األجانب

 .4010"، 109العدد"

لمطلوب تقديمها بعنوان "المفاهيم اإلسالمية انشر بحث علمي محكم بعنوان  .12

في مجلة القراءة والمعرفة المحكمة،  للدارسين األجانب في المستوى المتقدم"

 .4010"،102، العدد "القاهرة، مصر، 

منشور بعنوان" بناء برنامج متكامل في الدين اإلسالمي لدارسي  حثببالمشاركة  .12

اه نحو تعلم اللغة العربية من األجانب وتأثيره على تنمية مهارات القراءة واالتج

اللغة العربية لغير  لتعليم الدولي األول المؤتمر فعاليات ضمن -اللغة العربية"

  .4010-مصر -األزهر جامعة -الناطقين بها" تجارب ورؤى مستقبلية"

العربية لعدد من الجنسيات في اللغة  في دد من البرامج التدريبية المكثفةإعداد ع .12

 .التايالنديين(-الماليزيين -بيوت الطالب)األتراك

 .4011،للطالب الماليزيين بماليزيا -ممثال لألزهر -إجراء اختبارات القبول  .19

المشاركة فى إنشاء العديد من األنشطة التربوية والثقافية للدارسين األجانب بمركز  .40

 ....(ورش عمل -األزهر ) مجالت ثقافية

 بالوالياتالطالب  اٳلعداد واٳلشراف على برنامج لتدريس اللغة العربية لفوج من .41

المتحدة األمريكية  وذلك من حيث ٳعداد المقررات، واالمتحانات، وتدريب 

 .4010  ،4009المعلمين
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العمل بمعهد الغد المشرق األزهري كمعلم للغة العربية ، والحصول على العديد من  .44

  .4010 – 4002شهادات التقدير والكفاءة من المعهد، 

ج لتدريس اللغة العربية لفوج من الطالب األمريكيين اٳلعداد واٳلشراف على برنام .40

بالتعاون مع جمعية )األمين ـ نيوهيفين( بالواليات  -مركز الشيخ صالح –بجامعة األزهر 

المتحدة األمريكية  وذلك من حيث ٳعداد المقررات، واالمتحانات، وتدريب المعلمين عام 

4002. 

المؤتمر ضمن فعاليات القبول والرفض" ان" العولمة بين ببحث منشور بعنوالمشاركة  .45

 .4001 ،األردن، جامعة اليرموك،حول العولمةاألول الدولي الطالبي 

 

   المؤلفات

 

 الموضوع: طرق التدريس. -"1ج-كتاب " التلخيص في مهارات التدريس -1

" 4ج-اللغة العربية للناطقين بغيرها ارات التدريسكتاب " التلخيص في مه -4

 العربية للناطقين بغيرها. اللغةتدريس  الموضوع: طرق

 اللغة العربية للناطقين بغيرها.تدريس يبي لتأهيل المعلمين في مهارات برنامج تدر -0

، يدرس في والمتوسطالمبتدئ  ا" في االستماع والمحادثة للمستويينمرحبكتاب " -5

 .تركيا -جامعة ألوداغ -أصول الدينكلية 
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 الجنسية: مصري

 الموقف من التجنيـد : معافى نهائيا

 


