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Öğrenim Durumu: Master 
 
 
Eğitim: 
  
1-Lisans; 2005 yılında Kahire Üniversitesi Dar'ul Ulum Fakültesi Arap Dili ve İslami 
İlimler Fakültesinden "iyi" dereceyle mezun oldu.  
2- Yüksek Lisans; 2006 yılında Kahire Üniversitesi Dar'ul Ulum Fakültesi Arap Dili ve 
İslami İlimler Fakültesinde master hazırlık programında eğitim gördü.  
3-Kahire Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Eğitim Fakültesi 
(Formasyon) -Henüz tamamlamadı. 
4-İstanbul Aydın Üniversitesi Arap Dili ve Eğitimi programında 2016 yılında 
lisansüstü eğitimine başladı. 
 
Kurslar: 
 
-Bilgisayar kursu 2001-2011 
-İngilizce kursu 2001 
-Redaksiyon ve el yazmaları kursu 2004 (lisans eğitiminin yanısıra) 
-Kahire Üniversitesi Dar'ul Ulum Fakültesinde El Babtain merkezinde dil becerileri, 
sanat lezzeti kursu 2004 
-Kahire Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi Arapça Öğretimi kursu  
-El-Furkan merkezinde Arapça Beyne Yedeyk kitabı üzerinden Yabancılara Arapça 
öğretimi kursu 2005  
-Kahire enstitüsü temel kitap eğitimi kursu 2006 
-Maksud Enstitüsünde internet üzerinden Arapça öğretimi kursu/ 2010 
-ElEzher'de Yabancı dil olarak Arapça öğretim yöntemleri kursu/ 2013 
-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'de Türklere Arapça öğretimi kursu/ 2015 
-2015 yılı Arapça YDS'ye hazırlık kursu (dinleyici olarak) 
-2015 dilsel yeterlilik sınavı için İSAR merkezinde seminer ve Dr.Mahmud El Batal ile 
atölye çalışması  
 
İstenen İş: 
 
-Yabancılara Arapça, İslami İlimler ve Kuran'ı Kerim öğretimi 
-Başlangıç seviyesinde olan yabancılar için bilgisayar üzerinden veya devlet 
üniversitelerinde ve özel üniversitelerde yahut uluslararası akreditasyonu olan 
kurumlarda kurs. 



Geçmiş İş tecrübeleri: 
 
-Mezun olduktan sonra Elİbane kurumunda 4 ay yabancılara Arapça öğretimi kursu 
verdi. 
-El Furkan merkezinde 1 yıl süresince yabancılara Arapça üç bölümlük Beyne 
Yedeyk kitabını okuttu. 
-Kahire Yabancı Dil olarak Arapça Enstitüsünde Kasım 2006'dan Nisan 2013'e kadar 
Arapça öğretimi ve üç serilik temel Arapça kitabını okuttu. 
-2013; El-Ezher üniversitesindeki El-Ezher Yabancı dil olarak Arapça Merkezi'nde  ... 
-Maksud Enstitüsüne bağlı olarak 2 yıl boyunca bilgisayar üzerinden (akıllı tahta 
kullanarak) yabancılara online Arapça dersleri verdi ve 3 serilik El Medine kitabının 
okuttu. 
-Ezher merkezinde yabancı öğrenciler için çok sayıda eğitim ve kültürel faaliyetlerin 
(kulturel alanlar, hayır projeleri) yapımına katıldı (Risale hayır kurumu aracılığıyla) 
-Yabancı öğrencilerin çeşitli dil yetenekleri için bir dizi yoğun eğitim programları 
hazırladı . 
-El Medine merkezinde internet üzerinden Arapça eğitimi verdi (halen devam 
etmekte) www.madinaharabic.com   
-Alim merkezinde internet üzerinden Kuran'ı Kerim ve Tecvit dersleri verdi. 
http://www.eaalim.com  
 -Arapça Tercüme Okulu kurumuna bağlı olarak internet üzerinden öğretmenlere, 
yabancılara Arapça öğretimi ile ilgili eğitim verdi/ 2014 
-2014 yılından buyana ve halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'de Arapça öğretim 
görevlisi. 


