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 01280518506 002 رقم الهاتف :    

 

 البيانات الشخصيـــــــــة :

:   متـزوج وأعـول  الحالة االجتماعية    -:    اإلســــــالم      الديانــــــة    -:    مصـــري      الجنســــية    -     20/9/1972:  تاريخ الميالد      -       

 ثالثــة أطفـــال .

 المؤهالت العلميـــــــــــة :  

 م   .....  جامعة القاهرة      .......    بتقدير   )  جيــــــــد  ( .1995ليسانس دار العلوم          -       

 م  .....  جامعة كفر الشيخ   ........  بتقدير   )   ممتــــاز  ( . 2005  دبلوم الخط العربي        -       

 الخبــــــــــــرة العمليـــــــــــــــــــــة :

م 1995عــربي  ( .... منذ   –لغات   -لي دّرسُت اللغـة العربيـة والخط العربي بمصر والسعودية ، في جميع  مراحل التعليم ، وجميع أنواعه ) دو   -1

    اآلن .  -

 اآلن .  -م  1998أشرفُت على اإلذاعة المدرسية ، واإللقاء ، والتحدث بالفصحى، وتحدي القراءة ... بمصر  والسعـودية ...  من     -2

 م2003م  و  2002حكـّـمـُت في مسابقة اإللقاء بمصر ....  خالل العامين :     -3

..  دربــُت طالبا شاركوا في مسابقات اإلذاعة واإللقاء والتحدث بالفصحى وتحدي القراءة .. بمصر  والسعودية ، وحصلوا على مراكز متقدمة .   -4

 م  2009-م  2003أقمُت دورات في الخط العـــــــــــــربي للمعــلمين والطــــــالب .....  من    -5اآلن   -م  1998من  

 م 2009  -م  2003يُت مسابقات في النحــــو والخــط واإلمـــــــــــالء .....  من  أجــــر   -6

ـا بجريــدتَي " الشــرق األوسـط "  و " شمس " بالرياض .. ومجــلة منارات الرياض ) عدد مايـو    -7 م ( ....  من  2009عملُت مدقّـقـًـا لغويـًـّ

 م 2009  –م 2006

 ــــة : الدورات التدريبيـــــ

المهارات   –الذكاءات المتعددة   –القبعات الست    –التعلم بالترفيه    –التعلم باللعب    –التعلم التعــاوني    –اإلدارة الصفية    –إدارة الوقت      -       

 الدرس  –الحياتية  

....  وغيرهــا  power point  -  word  -  -   Author Expert  -  mlg الواجبات اإللكترونية   -االختبارات اإللكترونية   –اإللكتروني              

 كثـــــــير   

 المهـــــــارات : 

 :   أجيد اإلنجليزيــة بدرجة جيـــد جدا ... وأعرف قليال من الفرنسية والعبرية واإليطالية        للغويــــــةا    -       

   mlg  -  word  –  power point  –  Author Expertأجيد برامــــــــــج  :  :   التـِـقـنيــّــة      -      

 المزايـــــــا الشخصيــــة : 

أتعاون مع الزمالء واإلدارة وأعمل بروح الفريق وأغــلـِّب   -2منضبط ، دقيق ، محترف ومبــدع في العمل .                                             -1

مطلع بعمق على أمــــّـات الكتب   -4أقــّدر عـقـلية الطالب وأحترم رؤاهم وأفكارهم .                                          -3العمل .                مصلحة 

 اللغوية والنحوية . 

 القـدرات والملـكات : 

 أنِظـُم الشعر التعليمي في النحو واإلمالء .                                                -2بالمقامات .                                 أتقن الخط العربي بأنواعه وتالوة القرآن واإلنشاد الديني    -1      
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وسائل التعليمية المبتكرة .                                                     تصميم ال   -5أعــّد المذكرات الدراسية المبسطة كمذكرة ) األخطاء اإلمالئية الشائعة وعالجها ( .                   -3      

أشرف عــلى المسابقات وتنظيم الحفالت    -7أؤلف الكتب ومنها  " آللئ صرفية نحويـــــة " .. تحت الطبع .                                          -6

 المدرسية .

 ــــز : اإلنجــازات والجوائــــ

 م 1996بإشرافي ... حصل فريق اإلذاعة على المركز األول في اإلذاعة المدرسية بإدارة بلطيم التعليمية بمصر  -1

 م 1999بتدريبي ... حصل تلميذي على المركز الثالث في " التحدث بالفصحى " بإدارة بلطيم التعليمية بمصر   -2

 م  2001" اإللقاء الفردي " على مستوى مصر بتدريبي .... حصلت تلميذتي على المركز الثاني في  -3

 م2002حصلُت على لقب " المعــلم المثالي " بإدارة بلطيم التعليمية  في مصر   -4

 م2010بإشرافي وتدريبي .... حصل تالميذي على المركز األول في " اإللقاء الجماعي واالرتجالي " بالرياض   ...  السعودية   -5

 م 2013على المركز الثاني في " اإللقاء الفردي " بجـدة ..... السعودية   بتدريبي ... حصل أحد تالمذتي -6

األول على مستوى محافظة كفر الشيخ في " تحدي الثاني جمهورية في اإللقاء الفردي ... والمركز بتدريبي ... حصل أحد تالمذتي على المركز  -7

 م 2017القراءة " ..... مصر 

 العنـــــــــــــــــوان :  

 الغانمية الجديدة     –مدينة برج البرلس      –محافظة كفر الشيخ     –مصر        


