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 ةالمؤهالت العلمي

  دور لغويات في اآلداب شعبة الحاصلة على تمهيدي ماجستير

البنات جامعة عين جيد جدا  كلية عام بتقدير  2122عام سبتمبرل

 . شمس

 

 بتقدير عام جيد جدا من  2122على درجة الليسانس عام  حاصلة

 كلية االداب جامعة دمنهور .

 

 عليها ةالدورات الحاصل

بتاريخ                         221من جامعة عين شمس بدرجة  TOEFL/TELP. شهاة 2

   2127مايو 7

تدريبيبة بعنوان مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة  ةدور .2

بمركز تنمية قدرات اعضاء  2127يناير  21-29في الفترة من 

 هيئة تدريس بجامعة دمنهور.

 

اكتوبر  22-22تدريبيبة بعنوان اخالقيات البحث العلمي  ة. دور2

 بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور. 2125

 

 21-29 ةالتدريسي ةفي العملي ةبعنوان معايير الجود ةتدريبي ةدور .2

بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بجامعة  2125يونيه 

 دمنهور.

 

اكتوبر  27-22بعنوان مهارات العرض الفعال  ةتدريبي ة. دور2

 بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور. 2125

 



 2125اكتوبر  29-22ان اساليب البحث العلمي بعنو ةتدريبي ة. دور5

 بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور.

 

مايو  2122Trados 27-22عن برنامج ترادوس   ةتدريبيب ة. دور2

 .ةو اللغات باالسكندري ةباكاديمية الميكس للترجم 2125

 

 Phonetics and Phonology inبعنوان " ة. حضور محاضر7

Linguistics Theory"   بجامعة عين  2125ديسمبر  22المنعقده يوم

 .  "The Academic Research Circle "شمس في 

 

 و تشمل :  ICDLعلى دورة ال  .حاصلة2

  Word Processing. 24 Dec 2013. 

 Using the computer and managing files. 17 Dec 

2013. 

 Spreadsheets. 21 Jan 2014. 

 Presentation. 21 Jan 2014. 

 Using Databases. 28 Jan 2014 

 Web Browsing and Communication. 4 Feb 2014. 

 Concepts of information and communication 

technology 25 Feb 2014. 

 

 بالهالل األحمر.2122.تأدية الخدمة العامة امدة عام كامل عام 9

 

من  ةعن تخطيط و ادارة المشروعات المجتمعي ةتدريبيب دورة .21

 بمركز العقد االجتماعي بالبحيره . 2122يناير  22وحتى  22

 



 

عن برنامج بناء قدرات الشباب بجامعة دمنهور  ةدورة تدريبيب. 22

من  ة" المجلس القومي للشباب و مركز العقد االجتماعي" في الفتر

 . 2122يوليو  5يونيو الى  21

 

  شهادات التقدير

 

جامعة دمنهور للمجهود و شهادة تقدير من مجلس كلية اآلداب ب.2

 .2122/2125أعمال األمتحانات  التميز في

 

شهادة تقدير من قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب بجامعة  .2

 .2122/2125دمنهور للمجهود و التميز في أعمال األمتحانات 

 

للتعاون المثمر و البناء في شهادة تقدير من قسم اللغة اإلنجليزية .2

كافة أعمال القسم من جودة و أمتحانات و تواصل مع الطالب عام 

2125/2122. 

 

 

 

 

 


