
C.V. 
 

 

Khadija Saad Mohammed Byoumy 
 

Personal Data:  
 

Date of birth : 19/05/1984 

Current post : Subject Lecturer- Faculty of Education- Minya University 

ID Card No. : 28405192401441 

Nationality : Egypt  

Religion : Muslim  

Marital status : Married 

address : Samalout, Minya, Arab Republic of Egypt 

Cell phone : 01067626304 

e-mail  : khadega.saad@yahoo.com 

 

Academic Qualifications: 

1. B.SC. in Science& Education, 2005G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : Very good, with honors 

Score percentage : 82.59% 

Major : Physics& Chemistry 

Ranking  

 Second place on the Faculty of Education, post exclusion of the 

appointee as instructors in 2005G.  

 Second place on the Department of Physics& Chemistry 

 Second place on the General Science Departments 

2. Special Diploma in Education, 2007G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : good 

Score percentage  :  79.4% 

 

 



3. Master degree in Education, 2011G., Faculty of Education, Minya University 

Grade : Excellent, with recommendation to circulate the thesis 

with  Education colleges and Research Centers and 

Ministry of Education to put it into hhe application. 

Major    Curricula & Methods of Education 

 

 

Training Courses : 

1) TOEFL. ITP 

2) ICDL 

3) EndNote 

Experiences : 
                                                                             

 Science teacher in Samalout 

 Educational Directorate  

From 7/11/2006 to 14/03/2012 

 Subject lecturer in Department of 

Curricula& Teaching Methods (Science) 

Faculty of Education- Minya University, 

From 15/03/2012 to date 

 

 



 السرية الذاتية 
 خدجية سعد حممد بيومى

 ة : ــات شخصيــبيان
 خديجة سعد محمد بيومى:  االســـــم

 19/5/1984:  تاريخ المـيالد

 جمهورية مصر العربية –جامعة المنيا  -كلية التربية  –: مدرس مادة  الوظيفة الحالية 

 28405192401441: رقم البطاقــة 

 ةـ: مصري الجنسيــــة

 ةـ: مسلم الديـانــــة

 متزوجة:  الحالة االجتماعية

 جمهورية مصر العربية – المنيا – سمالوط – : شارع الثورة العنــــوان

 01067626304: تليـفـــون 

 khadega.saad@yahoo.com : البريد اإللكتروني

 مناهج وطرق تدريس العلوم –في التربية  ماجستير:  أعلى مؤهل دراسي

 ـــالت الدراسيـــة: املؤه
 جامعة املنيا  -( كلية الرتبية م2005عام )لبكالوريوس العلوم والرتبية  -1

 (جيد جدًا مع مرتبة الشرف ):  ر   التقديـــ

 (%82.59):  النسبة المئوية 

 : فيزياء وكيمياء التخصـص 

 : الترتيــب 

 (م2005كلية التربية بعد حذف المعيدين لعام )على  الثانية 

 على قسم الكيمياء والفيزياء  الثانية 

 العلمي العام  أقسامعلى  الثانية 

 



 جامعة املنيا  –كلية الرتبية م( 2007الدبلوم اخلاص يف الرتبية لعام ) -2
 (جيد):  التقديــر

 (%79.4):  النسبة المئوية 

 جامعة املنيا -م( كلية الرتبية 2011املاجستري يف الرتبية لعام ) -3
بتــداوا الرســالة مــع كليــاة التربيــة والمرا ــز البحثيــة ا خــر  مــع التوةــية  (ازـممتــ):  يــرالتقد

 .ووزارة التربية والتعليم لوضعها موضع التطبيق

 جامعة المنيا –كلية التربية  -: مناهج وطرق تدريس العلوم التخصص

 الدورات التدريبية : 
1- TOEFL. ITP 
2- ICDL 

 EndNoteدورة  -3

وتعريفية عن : "بنك المعرفـة المصـر  بالتعـاون مـع وحـدة الماتبـة الرقميـة  ورشة عمل تدريبية -4

 .26/11/2018حتى 25/11بالمجلس ا على للجامعاة"وذلك فى الفترة من 

ــدريس "قاــايا النشــر  -5 ــاهج وطــرق الت ــى لقســم المن ــة ا ول ــدوة العلمي شــهادة تقــدير لحاــور الن

 .15/11/2017ى العلمى ومعامل التأثير العربى" بجا معة المنيا ف

 اخلبــــرات : 
  (14/3/2012حتى  7/11/2006التعليمية )من  سمالوطمدرسة علوم بإدارة 

  (ى اآلنـحت 15/3/2012من  بجامعة المنيا )بقسم مناهج وطرق التدريس )العلوم( مدرس مادة 


