السي ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الذاتـ ـ ـ ـ ـ ـية
نرجـ ـس ط ـ ـ ـة بح ـ ـيري برغـ ـش
أوالً :البيانات الشخصية:
الجنسية:

مصرية

تاريخ الميالد:

6991/7/9

الحالة

متزوجة

عدد األبناء:

أربعة

االجتماعية:

محل

الميالد:

القاهرة

عنوان اإلقامة الدائم 61 :ش النزهة – عمارات الشركة السعودية – أرض الجولف مصر الجديدة  .القاهرة
بريد إلكتروني:

هاتف02 - 22917404:
01020870912

فاكس-----:

almo_777@hotmail.com
ثانياً :المؤهالت العممية

 الدكتوراة أو ما يعادلها

الدرجة

مجال التخصص :تغذية وعموم االطعمة

دكتوراة أقتصاد منزلي

العممية:
الكمية:

الجامعة المانحة:

االقتصاد المنزلي

تاريخ الحصول عمى الدرجة:

جامعة المنوفية

مكان الجامعة المانحة:

2162

شبين الكوم –

محافظة المنوفية  -مصر

عنوان الرسالة بالمغة العربية :التأثير العالجي لبعض النباتات و توليفتها عمى الفئران المحقونة برابع كموريد الكربون
 الماجستير أو ما يعادلها
الدرجة العممية:

ماجيستير أقتصاد منزلي

الكمية:

االقتصاد المنزلي

تاريخ الحصول عمى الدرجة:

مجال التخصص :تغذية وعموم االطعمة
الجامعة المانحة:

جامعة المنوفية

مكان الجامعة المانحة:

2112

شبين الكوم –

مصر

محافظة المنوفية -

عنوان الرسالة بالمغة العربية :دراسة مقارنة عن تقييم الحالة الغذائية لألطفال المفطومين ألمهات عامالت و غير عامالت في
المناطق الحضرية و الريفية .
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 دبمومة أو ما يعادلها
الدرجة العممية:

دبمومة في االقتصاد المنزلى

الكمية:

االقتصاد المنزلى

تاريخ الحصول عمى الدرجة:

مجال التخصص :تغذية مستشفيات
الجامعة المانحة:

جامعة حموان

مكان الجامعة المانحة:

2005

محافظة القاهرة  -مصر

 البكالوريوس أو ما يعادلها
الدرجة العممية:

مجال التخصص :تربوي

بكالوريوس في االقتصاد المنزلى

االقتصاد المنزلى " جيد جدا "
الكمية:
6927
تاريخ الحصول عمى الدرجة:

جامعة حموان

الجامعة المانحة:

القاهرة  -مصر

مكان الجامعة المانحة:

ثالثاً :المغات ودرجة إجادتها

حاصمة عمى شهادة  TOEFLعام 2112
قراءة
المغة

ممتاز

المغة العربية
المغة اإلنجميزية

جيد

كتابة
متوسط

ممتاز

جيد

محادثة
متوسط

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

جيد

متوسط

رابعاً :استخدامات الحاسب اآللي

حاصمة عمى شهادة  ICDLعام 2112
اسم البرنامج
Power Point 2003
Word 2003

Excel 2003

استخدام البرنامج
اعداد العروض التقديمية لألطر النظرية والعممية والمحاضرات أثناء التدريس
باإلضافة إلى عرض البحوث والدراسات
كتابة واعداد النصوص
إعداد الجداول
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خامساً :التدرج الوظيفي (الخبرة األكاديمية واإلدارية لممتقدم بتاريخ تسمسمي مبتدءاً باألحدث)
الفترة الزمنية

مكان العمل
كمية التربية لمبنات
بعنيزة

المممكة العربية
السعودية

من

إلى

1227

1222

1201

جامعة جازان

كمية العموم و

2112

األداب بفرسان

1222
حتى
اآلن

طبيعة العمل

الرتبة العممية

رئيسة لقسم األقتصاد المنزلي
عضو هيئة تدريس" معيدة" و عضو
لجنة سير اإلختبارات
رئيسة لقسم األقتصاد المنزلي

تدريس/بحث/إدارة/
خبرة مهنية

رئبست قسم أقتصبد مىشلً

طبيعة العالقة
تعيين/ندب/إعارة

عقد شخصي

تذرٌس" إقتصبد مىشلً"

عقد شخصي

رئبست قسم أقتصبد مىشلً
و عضى هٍئت تذرٌس

عقد شخصي

سادساً :التدريس الجامعي:المقررات التي قمت بتدريسها في المستوى الجامعي:

الجامعة

جامعة جازان

الرئاسة العامة لتعميم البنات بعنيزة

عنوان المقرر

عدد سنوات التدريس

تغذٌت عالجٍت
أسس تصىٍع و حفظ الغذاء
مذخل إلى اإلقتصبد المىشلً
تذرٌب مٍذاوً
مشزوع تخزج
عالقبث أسزٌت
اقتصبدٌبث اسزة
ادواث و اجهشة مىشلٍت
وجببث المىبسببث الخبصت
اسس اعذاد اطعمت 1
اسس اعذاد اطعمت 2
تغذٌت اوسبن
رعبٌت طفل
أطعمت
اسس اعذاد العجبئه
طزق تذرٌس
تزبٍت مٍذاوٍت
تصمٍم أسٌبء
تطزٌش ٌذوي
عالقبث أسزٌت
تزٌبت مٍذاوٍت
تغذٌت متقذم

 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
سنة
سنة
سنة
سنة
سنة
 6سنوات
 23سنة
 23سنة
 21سنوات
 27سنة
 26سنة
 5سنين
 25سنة
 27سنة
 6سنوات
 24سنة
 27سنة
 27سنة
 7سنوات
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