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نبذة عامة :
تخرجت من كلية العلوم – قسم الرياضيات عام  -1998جامعة حلوان ( التقدير جيد جدا – مشروع التخرج امتياز)
عملت معيد منتدب بكلية العلوم لتدريس مواد الرياضيات لطلبة كلية العلوم والهندسة والتربية بالجامعة -ثم عملتمعيدا بالمعهد العالي للهندسة باكاديمية الشروق حتي عام 2004
عملت معيدا بالمعهد العالي للحاسبات بالشروق ثم مدرس مساعدا للرياضيات واالحصاء حتي عام 2014حصلت علي درجة الدكتوارة في الرياضيات البحتةعام 2014وعملت بدرجة مدرس الرياضيات في المعهد العاليللحاسبات حتي االن.
الشهادات العلمية:
بكالوريوس العلوم – الرياضيات – كلية العلوم – جامعة حلوان
 ماجستير الرياضيات البحتة – جامعة عين شمس -دكتوراة في العلوم -الرياضيات البحتة -جامعة عين شمس

ريس كمعيد منتدب في الخبرات السابقة:
قمت بتدريس مواد الرياضيات ( التفاضل والتكامل –الجبر -االحصاء الرياضي – الميكانيكا … )في كليات العلوم
ة حلوان كمعيد منتدب منذ والهندسة والتربية بجامعة حلوان عام 1998حتي 1999
قمت بتدريس مواد الرياضيات ( الجبروالهندسة -المعادالت التفاضلية – المعادالت التفاضلية الجزئية-
الدوال الخاصة-التفاضل والتكامل -التحليل المركب ) بالمعهدالعالي للهندسة بالشروق
 قمت باالشراف علي مسابقة الروبكون بالمعهد العالي للهندسة عام 2004 قمت بوضع فكرة تصميم لكود الطلبة بالمعهد العالي للهندسة قمت بتدريس موادالرياضيات واالحصاء (  MATH 1- MATH2 – MATH 3-االحصاء واالحتماالت االحصاء الوصفي – االحصاء التطبيقي – مقدمة في االحصاء -الرياضيات والتامين -رياضيات – 1الرياضيات المتقطعة ) لطلبة شعبة الحاسبات – شعبة نظم المعلومات -شعبة االدارة والمحاسبة حتي االن

ت
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