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الجنسية  :مصرية .

جهة الميالد  :المنيا.

الحالة اإلجتماعية  :أنسة.
الوظيفة  :معيدة بقسم تكنولوجيا التعميم كمية التربية النوعية
جامعة أسوان.
المؤهالت العلمية :
 بكالريوس كمية التربية النوعية جامعة المنيا عام  ،1102قسم تكنولوجيا
التعميم شعبة حاسب آلي ،بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف واألول عمى
قسم تكنولوجيا التعميم بشعبتيو .
 دبموم خاص في تكنولوجيا التعميم كمية التربية النوعية جامعة المنيا عام
 1104بتقدير جيد جداً .
المهارات التقنية :
 -البرامج المتقنة :

 Microsoft Office 1101
 Adobe PhotoShop CS5
 E-Draw Max
 Microsoft PhotoStory

 Adobe Flash CS5
Adobe InDesign CS5
Video Scribe
Dream Waver
Course Lab
Visual Basic







األنشطة العلمية :
 حضور أمسية قوة الطاقة البشرية والوصول لمقمو لممحاضر د/إبراىيم الفقي
عام  1118م .
 حضور محاضرة في التنمية البشرية بعنوان  Powerمن مركز تدريب
داينمكس إيجبت عام . 1101
 حضور محاضرة في التنمية البشرية بعنوان "ميارات النجاح" من مركز
تدريب داينمكس إيجبت عام .1101
دوليا  CPEمن شركة
 حاصمة عمى دبمومة إعتماد الموظف المحترف
ً
داينمكس إيجبت معتمدة من Oxford International Training
 ، Collegeعام 1101م.
 حاصمة عمى دورة تدريبية في مبادئ ومفاىيم التنمية الذاتية Personal
 Skillsمن مركز تدريب ويننج ،عام  1101م .
 حاصمة عمى دورة التنمية البشرية في "الفراسة وقراءة الوجوه" من مركز تدريب
داينمكس ايجبت في عام  1118م .
 حاصمة عمى دورة تدريبية في المغة اإلنجميزية  conversationمن أكاديمية
المنارة الدولية . level 2
 إجتاز دبمومة إدارة األعمال  BAEمن شركة داينمكس إيجبت معتمدة من
 Oxford International Training Collegeبتقدير إمتياز ،في عام
1100م .

 حاصمة عمى دبمومة في إدارة الذات  SMSمن شركة داينمكس إيجبت
معتمدة من  Oxford International Training Collegeبتقدير إمتياز،
عام  1100م .
 حاصمة عمى دورة التنمية البشرية في "قانون الجذب" Law of Attraction
 ، Courseمن شركة داينمكس إيجبت معتمدة من Oxford International
 ،Training Collegeفي عام  1100م .
 حاصمة عمى دورة في برنامج  Authorwareمن شركة داينمكس إيجبت
معتمدة من  ،Oxford International Training Collegeفي عام
1100م.
 حاصمة عمى دورة في برنامج " "Photoshopمن أكاديمية المنارة عام
 1100م .
 حاصمة عمى دبمومة الصيانة من  German Egyptian Academyبتقدير
جدا  ، %72عام . 1101
جيد ً
 حاصمة عمى دورة بالمنيج السموكي في مشروع الطرق المؤدية لمتعميم العالي
 PathWayفي جامعة المنيا في صيف  1101م .
 حاصمة عمى  TOEFLالمحمي ( )302من مركز اختبارات المغات األجنبية
جامعة المنيا عام . 1104
األ نشطة اإلجتماعية :
 الطالبة المثالية لكمية التربية النوعية جامعة المنيا لعام 1101-1100م. أمين المجنة الثقافية بإتحاد طالب كمية التربية النوعية جامعة المنيا عام 1101-1100م .
 مقرر أسرة فكر وفن  7بإتحاد طالب كمية التربية النوعية جامعة المنيا عام 1101-1100م .
 شاركت في إعداد مجمة إلكترونية "إطاللة رمضانية في سماء التفوق" .وكنت رئيس التحرير بيا في عام  1100م .

 متطوعة في جمعية صناع الحياه بالمنيا من عام  1100م  ،وعضوة فيفريق التسويق بالجمعية منذ تطوعي بيا ،وعضوة في فريق الراديو بالجمعية
من عام  1101م .
 متطوعة في مشروع "العمم قوة" لمحو األميو عام  1100م. أمين مساعد المجنة الثقافية باتحاد طالب كمية التربية النوعية جامعة المنياعام  1100 - 1101م .
 مقرر مساعد أسرة فكر وفن  6بإتحاد طالب كمية التربية النوعية جامعةالمنيا عام  1100-1101م .
 شاركت في إعداد مجمة إلكترونية "إطاللة رمضانية في سماء التفوق" .وكنت من أسرة التحرير في عام  1101م .
 شاركت في إعداد برامج إذاعية  Onlineكبرنامج " وفي أنفسكم" في عام1101م  ،وبرنامج "زىرة المدائن" في عام . 1100
 متطوعو في جمعية رسالة  -فرع المنيا من عام  1101م . عضوة فى شركة داينمكس إيجيبت لمتدريب والبرمجيات من عام .1101 -من مؤسسي

فريق كيان  Kyan Teamلمعمل التطوعى الخيرى

اإلجتماعى ،شاركت مع الفريق فى إعداد وتنظيم العديد من محاضرات
ومؤتمرات التنمية البشرية لتوعية الشباب وكانت تحت عنوان :قوة التغيير
اإليجابى ومحاضره إستراتيجيات التفكير اإليجابى .
 مقرر مساعد أسرة صناع الحياة بإتحاد طالب كمية التربية النوعية جامعةالمنيا عام  1102-1101م .
 عضوة في فريق تشابيك المنيا من عام  1102حتى اآلن .الهوايات :
 الكمبيوتر واإلنترنت . كتابة المقاالت . -القراءة .

 السباحة .– إسكواش .
معلومات إضافية :
 شيادة تقدير وتفوق في القرآن الكريم لحصولي عمي المركز الثاني في إختبار
العام القرآني  1101م .
 شيادة تقدير من مركز التعميم اإللكتروني بجامعة المنيا لحصولي عمي النسبة
األعمي في تفعيل المقرر اإللكتروني عام  1100 – 1101م .
 شيادة تقدير من قسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة المنيا
لحصولي عمي تدريب إنشاء بيئات التعمم اإللكتروني عام  1101–1100م .
 شيادة تقدير من مشروع الطرق المؤدية لمتعميم العالي بجامعة المنيا لممساىمة
في رسم البسمة عمي جميع المتدربين .

