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Professor
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Associate
Professor
أستار
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Date
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Country

انجايعت
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مصر
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 2004م

مصر

أسيىط

التعيين

 2013م

مصر

أسيىط
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النحو والصرف 3

 2341هـ

شطر الطالبات

تحليل الخطاب

 2341هـ

شطر الطالبات

األسلوبية

 2344هـ

شطر الطالبات

تطبيقات نحوية

 2341هـ

شطر الطالبات

مهارات الكتابة

 2341هـ

شطر الطالبات

تحميل الخطاب

 2341هـ

شطر الطالبات

النحو والصرف 4

 2344هـ

شطر الطالبات

النثر العربي القديم

 2344هـ

شطر الطالبات

النثر العربي الحديث

 2344هـ

شطر الطالبات

المهارات المغوية لطالب ( عموم

 2344هـ

شطر الطالب

النحو والصرف 3

 2341هـ

شطر الطالب

البالغة

 2344هـ

شطر الطالب

النحو والصرف

 2344هـ

شطر الطالب

مهارات القراءة والفهم

 2341هـ

شطر الطالب

علم اللغة

 2341هـ

شطر الطالب

الحاسب ـ الرياضيات ـ المغة
اإلنجميزية )

الأةحاز العلميح المنضورج وأنر في الجامعحPublication at the :
University
.1
.2
الأةحاز العلميح المنضورج وأنر خارج الجامعحPublication outside the University :

.1
.2
الأنضطح والأعمال الإداريح الذي مارسذهاAdministrative Tasks :
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ـ ٍششف وحذح اىتطىٌش واىدىدح ثفشع خبٍؼخ ّدشاُ ثَحبفظخ ششوسح – ً 2012وحتى اَُ.
سئٍظ ىدْخ اىَشاخؼخ اىذاخيٍخ ثفشع اىدبٍؼخ ثششوسح  . ً 2012وحتى اَُ.
ـ ٍقٌٍ خبسخً ىجشّبٍح اىيغخ اىؼشثٍخ ثدبٍؼخ االٍٍش عيَبُ . ً 2011
ـ ٍششف وحذح إداسح اىَششوػبد اىتطىٌشٌخ ىيخطخ االعتشاتٍدٍخ ثفشع ششوسح ـ خبٍؼخ ّدشاُ  1433ـ  1434هـ
وحتى اَُ.
ـ ّبئت ٍذٌش وحذح اىتطىٌش واىدىدح ثنيٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح ـ خبٍؼخ ّدشاُ ثذاٌخ ٍِ 2012/8/25
 1433/10/6هـ .
ـ ّبئت ٍذٌش وحذح اىتطىٌش واىدىدح ىشئىُ اىَششوػبد اىتطىٌشٌخ ىيخطخ االعتشاتٍدٍخ ىيدبٍؼخ ثذاٌخ ٍِ / 1
 1434 / 2هـ  .ثفشع ششوسح .
ـ ٍذٌش ٍششوع إّشبء وحذح ٍتبثؼخ اىخشٌدٍِ مىد ( سقٌ )  1 / 8ضَِ ٍششوػبد اىحطخ االعتشاتٍدٍخ ىدبٍؼخ
ّدشاُ فشع ششوسح فً اىفتشح ٍِ  1434 / 1 / 1هـ .
ـ ـ ٍذٌش ٍششوع تطىٌش وهٍنيخ ميٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح ثَب ٌيجً احتٍبخبد اىَدتَغ وٍتطيجبد اىدبٍؼخ
مىد ( سقٌ )  3 / 11ضَِ ٍششوػبد اىحطخ االعتشاتٍدٍخ ىدبٍؼخ ّدشاُ فشع ششوسح فً اىفتشح ٍِ / 1 / 1
 1434هـ .
ـ ٍذٌش اىَششوػبد اىتطىٌشٌخ ىيجشاٍح األمبدٌٍَخ ثبىنيٍخ  1434 / 1433.هـ .
ـ ٍتبثغ تْفٍز األّشطخ ىيَششوػبد اىتطىٌشٌخ ثقغٌ اىيغخ اىؼشثٍخ ضَِ ٍششوػبد اىحطخ االعتشاتٍدٍخ
ىدبٍؼخ ّدشاُ فشع ششوسح فً اىفتشح ٍِ  1434 / 1 / 1هـ .
ـ ٍْغق قغٌ اىيغخ اىؼشثٍخ ىشئىُ اىتطىٌش واىدىدح ثذاٌخ ٍِ .1432/11/1
ـ سئٍظ ىدْخ اىدىدح ثبىقغٌ  1434 / 1432هـ .
ـ ػضى وحذح اىتطىٌش واىدىدح ثنيٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح .1432/11/1.
ـ ػضى فشٌق وضغ اىخطخ اإلعتشاتٍدٍخ ىنيٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح .1432/11/1
ـ ػضى ٍديظ قغٌ اىيغخ اىؼشثٍخ ثذاٌخ ٍِ .1432/10/1
ـ ػضى ىدْخ اىَ شاخؼخ اىذاخيٍخ ثىحذح اىتطىٌش واىدىدح ثنيٍخ اىؼيىً واىىذاة ثششوسح ـ خبٍؼخ ّدشاُ فً اىفتشح
ٍِ  1432 / 12 /1هـ وحتى تبسٌخه .
ـ ـ ٍشبسك فً إػذاد وحضىس دوسح ػِ  :اىَؼبٌٍش األمبدٌٍَخ ثنيٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح خبٍؼخ ّدشاُ .
ـ ٍشبسك فً إػذاد وحضىس دوسح ػِ  :ضَبُ اىدىدح فً اىؼَيٍخ اىتؼيٍٍَخ ثنيٍخ اىؼيىً واَداة ثششوسح
خبٍؼخ ّدشاُ .
ـ ػضى اىفشٌق اىتْفٍزي ىَششوع  Ciqapاىخبص ثنيٍخ اىتشثٍخ – ثبىىادي اىدذٌذ -خبٍؼخ أعٍىط.
ـ ٍذسة ٍؼتَذ فً ثشّبٍح تحغٍِ اىتؼيٌٍ،فً ٍشحيخ اىطفىىخ اىَجنشح ىيَؼيَبد واىَىخهبد وٍٍغشاد
اىدَؼٍب د األهيٍخ ،ورىل فً إطبس اىتؼبوُ ثٍِ وصاسح اىتشثٍخ واىتؼيٌٍ واىدبٍؼبد اىَصشٌخ.
ـ ٍذسة فً ثشّبٍح ّشش ثقبفخ اىَؼبٌٍش اىقىٍٍخ ىشٌبض األطفبه فً اىفتشح ٍِ . ً2002/11/24-14اىَْؼقذ
ثنيٍخ اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط.
ـ ٍذسة فً ثشّبٍح االػتَبد اىتشثىي ىشٌبض األطفبه فً اىفتشح ٍِ  .ً2002/12/2-5اىَْؼقذ ثنيٍخ اىتشثٍخ
ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط.
ـ ٍشاخغ ىَششوػبد اىتطىٌش ثبىَشبسمخ و إّشبء ّظبً داخيً ىيدىدح ثبىدبٍؼبد اىَصشٌخ ضَِ ٍششوػبد
ثشّبٍح اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد (اىَشحيخ اىثبٍّخ)  .QAAp2اىهٍئخ اىقىٍٍخ ىضَبُ اىدىدح واالػتَبد
ثدَهىسٌخ ٍصش اىؼشثٍخ . 2010
ـ ٍحنٌ اىنتبة اىَشخؼً ىيتذسٌت اىٍَذاًّ ىنيٍخ اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط فً إطبس ٍششوع
اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد .ciqap 2010
ـ ػضى فشٌق اىَصذاقٍخ واألخالقٍبد ثنيٍخ اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط  ،ً 2010-2002ورىل ضَِ
ٍششوع اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد.
ـ ٍشاخغ داخيً ىتىصٍف ثشّبٍح اىيغخ اىؼشثٍخ ثنيٍخ اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط فً إطبس ٍششوع
اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد .ciqap 2010
ـ ٍْغق قغٌ اىيغخ اىؼشثٍخ واىذساعبد اإلعالٍٍخ،ثنيٍخ اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ خبٍؼخ أعٍىط ىشئىُ اىدىدح
وٍششوػبد اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد .ًciqap2010
ـ سئٍظ فشٌق تطىٌش (اىدهبص اإلداسي )ضَِ ٍششوع اىتطىٌش اىَغتَش واىتأهٍو ىالػتَبد .ًciqap2010ثنيٍخ
اىتشثٍخ ثبىىادي اىدذٌذ –خبٍؼخ أعٍىط .
ـ ٍشاخغ ثبىهٍئخ اىقىٍٍخ ىضَبُ اىدىدح واالػتَبد ثدَهىسٌخ ٍصش اىؼشثٍخ . ً2010
ـ ػضى فشٌق ٍشاخؼخ ٍششوع إّشبء ّظبً داخيً ىيدىدح ثنيٍخ داس اىؼيىً خبٍؼخ اىقبهشح . ً 2010
ػضى فشٌق ٍشاخؼخ ٍششوع إّشبء ّظبً داخيً ىيدىدح ثنيٍخ داس اىؼيىً خبٍؼخ اىٍَْب . ً 2010
ػضى فشٌق ٍشاخؼخ ٍششوع إّشبء ّظبً داخيً ىيدىدح ثنيٍخ اَداة خبٍؼخ اىٍَْب . ً 2010
ػضى فشٌق ٍشاخؼخ ٍششوع إّشبء ّظبً داخيً ىيدىدح ثنيٍخ اَداة خبٍؼخ ثْهب . ً 2010
_ ٍشاخغ ثبىتؼيٌٍ قجو اىدبٍؼً  (.حٍث قبً ثَشاخؼخ ّظبً اىدىدح ثؼذد ٍِ اىَذاسط اىَؤهيخ ىالػتَبد
ثَحبفظبد ثًْ عىٌف واىٍَْب وأعٍىط واىىادي اىدذٌذ وعىهبج واىفٍىً ) 2002.ـ . ً 2011
حبصو ػيى ثشّبٍح (  ٍِ . ) T O Tاىهٍئخ اىقىٍٍخ ىضَبُ اىدىدح واالػتَبد ً 2002حصو ػيً اىَغتىي اىتشدٍؼً فً اىَغبثقخ اىذٌٍْخ ىيقبدح ػبً  ً2000اىتً ّظَتهب وصاسح اىشجبة
،اإلداسح اىَشمضٌخ إلػذاد اىقبدح فً .ً2000/2/15
دوسح تذسٌجٍخ فً شجنخ اىَؼيىٍبد ( )Internetخاله اىفتشح ٍِ 2008/12/15إىً ،2008/12/18خبٍؼخ اىٍَْبٍشمض اىحبعت اَىً.
-دوسح تذسٌجٍخ خبصخ ثَششوع تذسٌت أػضبء هٍئخ اىتذسٌظ واىٍَغشاد (تحغٍِ اىتؼيٌٍ فً ٍشحيخ سٌبض
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الاصذراك في ورش العمل
(مدرب/مذدرب)



الدوراخ (مدرب/مذدرب)


الإشراف على الأنضطح اللاصفيح


المهماخ العلميح


اللغاخ Languages :
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