
 السٌرة الذاتٌة 
 :سماال

 سالمنسرٌن ملٌجً عبد العال 

 :تارٌخ المٌالد

3/11/1191 

 :جنسال

 نثى أ

 :عنوانال

شارع جمال المنشاوي 31 -منشٌة السد العالً -لسم السالم -ماهرةال -مصر

  4شمة رلم -الدور الثانً -البشٌري متفرع من شارع الهاد

 :جنسٌةال

 ةمصرٌ

 :ٌةالحالة االجتماع

 متزوجة 

 الهاتف:

01016932480 /01154542049 

 :لكترونًالبرٌد اإل

nsreenmligy@gmail.com / nsreensina@skybe.com 

 :الهواٌات

 كتابة الشعر 

 ة:المهارات الخاص

 جدا  جٌد     الحاسب 

 متوسط    ةنجلٌزٌاللغة اإل
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 تارٌخ الشهادة مجال التخصص  اسم المؤهل  الدولة   ة و الجامعةاسم الكلٌ

/ كلٌة دار العلوم 

 ةجامعة الماهر

 

 مصر
 فً لٌسانس

عربٌة ةاللغال

 علومالوآدابها و 

سالمٌةاال  

ة اللغة العربٌ

ةسالمٌوالعلوم اال  

(2013/2012) 

 

كلٌة الدراسات 

العلٌا للتربٌة 

 ة/جامعة الماهر

 

 مصر
فً  ةدبلوم عام

شعبة  هالتربٌ

 ةإعداد معلم لغ

للناطمٌن  ةعربٌ

غٌرهاب  

 ةتعلٌم اللغة العربٌ

 غٌرهابللناطمٌن 

2015/2014)) 

كلٌة الدراسات 

 ةالعلٌا للتربٌ

 /جامعة الماهرة

 

 مصر

 

فً  ةدبلوم خاص

شعبة  ةالتربٌ

 ةإعداد معلم لغ

للناطمٌن  ةعربٌ

ابغٌره  

 ةتعلٌم اللغة العربٌ

 للناطمٌن بغٌرها

(2017/2016) 

 

 

كلٌة الدراسات 

 ةالعلٌا للتربٌ

 /جامعة الماهرة

 مصر

 

تمهٌدي 

ماجٌستٌر / لسم 

ك ائمناهج وطرال

تدرٌس ال  

 العربٌة اللغة تعلٌم

بغٌرها للناطمٌن  

(2019/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السابمة:والدورات الندوات 

باللغة اإلنجلٌزٌة ) مولع إعداد معلمً العربٌة لغٌر الناطمٌن بها فً دورة  -3

 أ.علً سالمة(

 دورة تأهٌل معلمً العربٌة لغٌر الناطمٌن بها )منصة رواق التعلٌمٌة(. -2

للناطمٌن بغٌرها :تحدٌات  ةبعنوان ) معلم اللغة العربٌ ةتفاعلٌ ةحضور ندو -1

 ةالدولٌةو الجمعٌ،  ةالتربوٌ والبحوث لــ) معهدالدراسات ةتابع وحلول (

 .للناطمٌن بغٌرها ( ةالعربٌ ةاللغ لمعلمً

 .العربٌة للناطمٌن بغٌرها  ) مركز النٌل ( ةفً تعلٌم اللغ ةدور -4
 .العربٌة للناطمٌن بغٌرها  ) كلٌة دار العلوم ( ةفً تعلٌم اللغ ةدور -5
 .) كلٌة دار العلوم ( ًفً النحو العرب ةدور -6

 .) كلٌة دار العلوم ( يفً التصحٌح اللغو ةدور -7

 .فً إعداد الطالب للبحث العلمً) كلٌة دار العلوم ( ةتدرٌبٌ ةدور -8
 

 ة:عمال السابماأل

 ةلتعلٌم اللغة العربٌ ةللناطمٌن بغٌرها . )مركز أبجدٌ ةلغة عربٌ ةمعلم -
 .للناطمٌن بغٌرها ( 

 هالعربٌ هعربٌة للناطمٌن بغٌرها . )مركز النٌل لتعلٌم اللغ ةلغ همعلم -
 للناطمٌن بغٌرها (   

 للناطمٌن بغٌرها . )مركز الفتح اإلسالمً لتعلٌم اللغة  ةعربٌ ةلغ ةمعلم -
 ( عن بعدللتعلٌم  للناطمٌن بغٌرها ةالعربٌ

  معلمة لغة عربٌة للناطمٌن بغٌرها . )مؤسسة نور الهدى للتعلٌم عن بعد( -
 (Alustadhمعلمة لغة عربٌة للناطمٌن بغٌرها . ) -
)مؤسسة نور الهدى إعداد المناهج التعلٌمٌة للناطمٌن بغٌر العربٌة .  -

 للتعلٌم عن بعد(
 تدرٌب معلمً اللغة العربٌة للناطٌن بغٌرها . ) فرٌك تبٌان الخٌري ( -
 ) مركزلغة المرآن للتعلٌم عن بعد ( معلمة لغة عربٌة للناطمٌن بغٌرها . -
 (Tarteel online) معلمة لغة عربٌة للناطمٌن بغٌرها . -
 (Bein quran online) معلمة لغة عربٌة للناطمٌن بغٌرها . -

 
 :تم التدرٌس من خالل هذه الكتب

كتاب المحادثت لمركز  –التكلم  –العربيت بيه يديك  -األساسي –الفىار –)المديىت 

 ( ..... - القاعدة البغداديت -الديىان

 :تم التدرٌس لطالب من هذه الدول

 –فروسا  –ودوويسيا إ –فريقيا جىىب إ–تايالود  –الصيه –ماليزيا  –تركيا ) 

 –أفغاوستان  –طاجكستان  –جىرجيا  -الشيشان –الصىمال  –الهىد  –تركستان 

 (..... -أمريكا –باكستان  -كىدا 


