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يرَُة الذَّاتِّيَّةُ                                               الس ِّ

 .مخيس عبد الهادي هدية عطية الامس : 

 .ادلاينة : مسمل        النوع : ذكر                  

 . ، املنياعزبة شاهني، املؤسسةش  العنوان :  اجلنس ية : مرصي          

 . يل ودل، ومزتوجاحلاةل الاجامتعية : 

 م .14/08/1988اترخي امليالد : 

  جامعة املنيا . –ق تدريس اللغة العربية بلكية الرتبية ائمدرس مساعد بقسم املناجه وطر  العمل :

 م .2009آ داب وتربية لغة عربية تعلمي آ سايس نس حاصل عىل ليسا املؤهل ادلرايس:

 . ة املنيااجلامعة : جامع                      .تربية اللكية : 
 

  الشهادات احلاصل عليها
 التقدير تاريخ احلصول عليها الشهادة م
جيد جًدا مع مرتبة الشرف  15/7/2009 ليسانس 1

 األولى
 جيد جًدا 27/7/2010 الدبلوم المهني 2
 مرتفع جيد 3/11/2011 الدبلوم الخاص 3
 ممتاز 7/2013 تمهيدي ماجستير 4
 ماجستير 5

 
ز مع التوصية بتبادل ممتا 29/12/2015

الرسالة بين الجامعات 
 والمراكز البحثية

 ممتاز 7/2017 تمهيدي دكتوراه 6
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وسجلل  درةجا الججداتورات ل ت لجيو القواعجد  ت ل جج  )*( 
 . ل ا ستوى ا تقدم اللغا ال ربيا الناطقني بلغات أخرى

  الدورات احلاصل عليها

تاريخ احلصول  الدورة م
 عليها

 عليها ةها احلصول

تطبيقات تربوية داخل  1

 الفصل للمعمل املساعد .

 وزارة الرتبية والتعلمي 18/4/2013

تطبيقات تربوية يف  2

طرائق تدريس القواعد 

 النحوية .

 وزارة الرتبية والتعلمي 16/12/2013

 تدريب عنارص  3

 "Intel " 
)مشروع الت لو القائو على 

ا شروعات إحدى اسرتاتيليات 
 (نشطالالت لو 

 وزارة الرتبية والتعلمي 5/2013

 ادلورة التدريبية يف  4

(ICDL) 

 جامعة املنيا 21/8/2014

5 ICDL 1/12/2014 املعهد التعلميي العرصي 

 للغات والمكبيوتر

تكنولوجيا مركز  21/12/2014 ورد متقدم 6

 جامعة املنيا -املعلومات 

كسل متقدم 7 مركز تكنولوجيا  25/12/2014 ا 

 جامعة املنيا -علومات امل

مركز تكنولوجيا  31/12/2014العروض التقدميية  8



3 
 

 جامعة املنيا -املعلومات  متقدم )بوير بوينت(

همارات االتصال يف  9

 آ مناط التعلمي اخملتلفة

مركز تمنية قدرات آ عضاء  27/1/2015

هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة املنيا -

مركز تمنية قدرات آ عضاء  3/2/2015 همارات العرض الفعال 10

هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة املنيا -

معايري اجلودة يف  11

 العملية التدريس ية

مركز تمنية قدرات آ عضاء  16/6/2015

هيئة التدريس والقيادات 

 جامعة املنيا -

دورة البحث يف قواعد  

دارة  البياانت العاملية وا 

 املراجع العلمية 

(END NOTE) 

ة دلرجة مدرس للرتقي

 مساعد .

مركز تكنولوجيا  26/8/2015

 جامعة املنيا -املعلومات 

اختبار لغة ا جنلزيية  13

(TOEFL) 

ملناقشة رساةل 

 املاجس تري

 

 

 جامعة املنيا 4/5/2015

 جامعة حلوان 4/10/2016حضور ورشةة لةل "  14
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حنةةةةو تمنيةةةةة همةةةةارات 

خرجيةةةةةي مؤسسةةةةةات 

التعلمي العةايل" القطةاع 

الطةةةةا، والهنةةةةديس، 

وزيةر حبضور الرتبوي و 

التعلمي العةايل والبحةث 

)آ د / آ رشف العلمةةةةةي 

 .الش يحي( 

توصيف الربامج  15

 واملقررات

 جامعة املنيا -لكية الرتبية  26/10/2016

قضااي النرش العلمي  16

 ومعامل التأ ثري العريب

 جامعة املنيا -لكية الرتبية  15/11/2017

د دورة البحث يف قواع 17

دارة  البياانت العاملية وا 

 املراجع العلمية 

(END NOTE) 

 للرتقية دلرجة مدرس

ذن هللا تعاىل   .ب 

مركز تكنولوجيا  م17/7/2018

 جامعة املنيا –املعلومات 

آ خالقيات البحث  18

العلمي، والنرش 

 ( .P4ادلويل)

مركز تمنية قدرات آ عضاء  م19/7/2018

هيئة التدريس والقيادات 

 ملنياجامعة ا -

اجتياز برانمج  19

(SPSS) . 

مركز تكنولوجيا  م25/7/2018

 جامعة املنيا –املعلومات 
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  اخلربات ال  ليا
 الفرتة الزمنيا ال  ل م
 26/4/2014ةةةة   1/1/2012 . معمل بملرحةل اال عدادية 1

معيد بقسم املناجه وطرق  2

تدريس اللغة العربية بلكية 

 . جامعة املنيا –الرتبية 

 17/2/2016ةةةةة  27/4/2014

بقسم املناجه  مدرس مساعد 3

وطرق تدريس اللغة العربية 

 . جامعة املنيا –بلكية الرتبية 

 حىت اترخيه . 18/2/2016

تطةةوير، وتوجيةةه قسةةم اللغةةة  4

العربية مبدارس املنيا الربيطانية 

 اخلاصة .

 .م15/5/2018 -28/1/2018

 

 ا هام الت  توليتها 
 الفرتة الزمنيا  اا ه م

1 

عضو جلنة اجلةدول ادلرايس لطةالب 

 جامعةةةةةة املنيةةةةةا  –الرتبيةةةةةة  لكيةةةةةة

(Under. ) 
27/4/2014 – 1/1/2015 

2 

عضو جلنة اجلةدول ادلرايس لطةالب 

 –بلكيةةةة الرتبيةةةة ادلراسةةةات العليةةةا 

 ( .Post)جامعة املنيا  
27/4/2014 – 1/1/2015 

3 
عضةةو يريةةق اجلةةودة والاعةةامتد بلكيةةة 

 جامعة املنيا . –لرتبية ا
حتى تاريخه بإذن  - 1/1/2015

 هللا تعالى .
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4 

املعيار السادس )معيار املوارد  منسق

املاليةةة واتاتيةةة( مةةري معةةايري الاعةةامتد 

 بللكية .

بإذن  حتى تاريخه -1/1/2015
 . هللا تعالى

5 

توصةةيف الةةربامج واملقةةررات اخلاصةةة 

يةة بشعبة اللغة العربية )تعلمي عام( بلك 

 جامعة املنيا .  –الرتبية 
 م12/12/2017 - 1/5/2017

6 

عداد خطة تمنيةة املةوارد  املشاركة يف ا 

-2019 اجلامعي اتاتية بللكية للعام

   م . 2020

 م16/1/2019
تاريخ اعتماد الخُّطة في مجلس 

 الكلية .

7 
عضو يف يريق اللكيةة اخلةاجب ئةا زة 

 للمتزي احلكويم . مرص
 تاريخه ىحت -26/2/2018

8 

رئةةةيس يريةةةق معيةةةار املةةةوارد املاليةةةة 

واتاتيةةة اخلةةاجب ئةةا زة مرصةة للمتةةزي 

 احلكويم .
 حتى تاريخه -26/2/2018

 

 ا شاراا ل ف اليات ا ؤمترات ال ل يا والدوليا
 الفرتة الزمنيا مكان ان قادت ؤمترا  م
املؤمتر العلمي احلادي  1

 عرش )ادلويل الثاين(

 وبناء " تطوير التعلمي

 اال نسان املعارص " .

جامعة  –لكية الرتبية 

مجهورية مرص  –املنيا 

 العربية .

 م2019آ بريل  24

2    

3    
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 01067247329 – 01111470615الهاتف : 

 Khames Abd Elhadyالفيس بوك الشخيص : 

 l.comKhames210@gmai:  الربيد الالكرتوين

mailto:Khames210@gmail.com

