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(1) 

 

   الذاتية السيرة
 

 البيانات األساسية
 

 االسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 

  هدى عبدالمنع  إبراهي  خليل 

 

 الوظيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

  استاذ 

 العمةةةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةةةوا 
 

  .القاهرة – العباسية– رمسيس شارع 365

 العمةةةةةةةةةةةةة  تليفةةةةةةةةةةةةةو  
 

  

 المةةةةةةةةةةةةةي   تةةةةةةةةةةةةة    
  

  مم23/7/1972

 الةةةةةةةةةةةةةةر   ال ةةةةةةةةةةةةةةو  
 

27207230106504  

 الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
 

   مصرى 

 يةةةةةةةجتم ع لةةةةةةة ااالح
 

 متزوجة

 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
 

 أنثي

  حةةةةةةةةةةةةةة  ا    ةةةةةةةةةةةةةةة
 

 القاهرة -حدائق القبة  –ولي العهد  –ش إبراهي  سويدان 431

 المنةةةةةةةةةةة   تليفةةةةةةةةةةةو  
 

0226037517 

 الموبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

01121388535 

 االكترونةةةةةةةة  البر ةةةةةةةة 
 

Dr.hodakaliel@gmail.com 

 االكترونةةةةةة  المو ةةةةةة 
 
 

 
 
 

 الشه  ة(إ ف ق صو ة  ن ا ف  ة أو  )برج ء :الت   س ئةيه    ات  و شروع ت تنمية ال و ات: ث نًي 
 

  ال و ة عنوا  م

 Title 

 المك   
Place 

 الجهة المنظمة 
 Organized 

Association 

  الت    

 Date ب/ ت  ب    

 متدرب م 11/9/2000إلي25/8/2000 جامعة عين شمس  إعداد معل  جامعي 1

2 TOFEL 
مركممممز ر مممموير 
اللغممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

 ةنجليزياال

 متدرب م 4/4/2001 جامعة عين شمس

 م 10/5/2005-7 جامعة عين شمس  مهارات االرصال 3
 متدرب

 متدرب م 7/9/2005-5 جامعة عين شمس  ادارة البحث العلمي 4

 متدرب م 26/9/2006-24 جامعة عين شمس  العمل وضغوطادارة الوقت  5

 دربتم م 16/2/2006-15 جامعة عين شمس  االدارة الفعالة لالجتماعات 6
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7 
اسمممممممتتدام التانولوجيممممممما  ممممممممي 

 التدريس
  جامعة عين شمس 

 متدرب

8 
 ونشممرهااعداد كتابممة البحممو  

 دوليا  
 متدرب م 19/10/2006-17 جامعة عين شمس 

9 
Information& 

Communiction 
Technology Project 

 متدرب م 2007يناير  29:19 جامعة عين شمس 

10 

Information 

&Communication 

Technology Project               

Managing Using 
Computer to Concepts 

of IT 

 

 جامعة عين شمس

 م 2007 براير  12

 متدرب

11 

Information 

&Communication 

Technology Project to 

Excel Processing 

 

 

 جامعة عين شمس

 م 2007مارس  22:10

 متدرب

12 

Information 

&Communication 

Technology Project to 

Word Processing 

 

 

 جامعة عين شمس

 م 2007مارس  6 براير : 21

 متدرب

وحممممممممدة الممممممممتعل   للبحو  التحليل االحصائي 13
 االلاترونى  

 م 2010ديسمبر  27:25 القصي جامعة 
 هم1432محرم  21:19الموا ق 

 متدرب

 مقدمة  ي التعل  المتنفل 14

المركمممممممممممممممممممممممممممممممممز 
للممتعل   الممويني

 ترونمممممممممممممممممياإللا
عمممممممن  لمممممممي  والتع
 بعد

 القصي جامعة 

 2م الموا ممممممممممممق 2011ينمممممممممممماير  6
 هم1432صفر 

 متدرب

15 
 ودورهمممماالعالقممممات اإلنسممممانية 

 ر ع االنجاز  
 

 12م الموا ممممممق 2011مممممممايو  15 جامعة القصي 
 هم1432جماد ثاني 

 متدرب

16 
رأسمممميس أنامممممة الجممممودة  ممممي 

 الاليات  
عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة 
الت ممممممممممممممممممممممممممممموير 

لموا مممممق م ا2013ير ينممممما 13:12 جامعة القصي 
 هم1/3/1434: 30/2

 متدرب
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 األكاديمي

17 

مركممز التممدري   مهارات إعداد التقارير  
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 جامعة القصي 

 29م الموا ممق 2013مممارس  11
 هم1434ربيع ثاني 

 متدرب

18 
عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة  بناء االختبارات التحصيلية  

الت ممممممممممممممممممممممممممممموير 
 األكاديمي

 الموا قم 2013  مبرنو  21:19 جامعة القصي 
 هم1435محرم  18:16

 متدرب

19 

مهمممممممممارات اسمممممممممتتدام قواعمممممممممد 
 والمصمممممممممممممممادرالمعلوممممممممممممممممات 

اإللاترونيممة الحديثممة المتاحممة 
  ي موقع الجامعة

عمممممادة شمممم ون 
 المكتبات

 جامعة القصي 

 8م الموا مممق 2013ديسممممبر  11
 هم1435صفر 

 متدرب

20 
عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة  كيفية رحقيق نوارج التعل   

الت ممممممممممممممممممممممممممممموير 
 يديماألكا

 م الموا ممممممق2014مممممممايو  22:19 القصي معة اج
 هم1435رج   23:20

 متدرب

21 
هل يفه   ولاننحن ندرس 

 ال ال 
عمممممادة شمممم ون 

 ال الب

 5م الموا مممممق 2014نمممممو مبر  27 جامعة القصي 
 هم1436صفر 

 متدرب

22 

دائرة التعل  ال بيعية 
 ...الفورمات 

مركممز التممدري  
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 يالمنزل

 صي قة الجامع

م الموا ممق 2014ديسمبر 18:16
 هم1436صفر  26:24

 متدرب

23 

مركممز التممدري   كيفية إعداد ورقة العمل 
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 جامعة القصي 

 8م الموا مممممممق 2014ديسممممممممبر30
 هم1436ربيع أول 

 متدرب

24 
عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة  روحيد سياسة ضبط الجودة

الت ممممممممممممممممممممممممممممموير 
 21الموا مممق م 2015ر  برايممم  10 ي جامعة القص

 هم1436ربيع اآلخر 
 متدرب
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 الجامعي

25 

روحيد سياسة الجودة 
 بجامعة القصي 

مركممز التممدري  
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 جامعة القصي 

 14م الموا ممممممق 2015مممممممارس  5
 هم1436جماد األولي 

 مدرب

26 

ردريبية عن االختبار  ورشة
 الشامل

مركممز التممدري  
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

امي  صمممممممممممممممممممممممم تال
 تصممممممممممممممممممممادواالق
 نزليالم

 جامعة القصي 

 1م الموا ممممممممق 2015أبريممممممممل  20
 هم1436رج  

 مدرب

27 

رحديد االحتياجات 
المجتمعية من البحو  

 الت بيقية 

ة البحمممث دعمممما
 العلمي

 جامعة القصي 
 23م الموا ممممممق 2015مممممممايو  12

 هم1436رج  

 متدرب 

28 

 مركممز التممدري  البالك بورد 
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصممممممممممممممممممممممممامي  

 صممممممممممممممممممممادواالقت
 ليمنز ال

 جامعة القصي 

 8م الموا مممممممممق 2015ممممممممممايو  26
 هم1436شعبان 

 متدرب

29 
التنممممموير األكممممماديمي للبحمممممث 

 العلمي

مركممز التممدري  
بالتعمممممماون مممممممع 

البحممو  مركممز 
 بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 جامعة القصي 

 8م الموا مممممممق 2015أكتممممممموبر 21
 هم1437محرم 

 متدرب

30 

شروط وقواعد النشر  ي 
ات جامعاد اللة ارحمج

 العربية

مركممز التممدري  
بالتعمممممماون مممممممع 

البحممو  مركممز 

 جامعة القصي 
 29م الموا ق 2015نو مبر  11

 هم1437محرم 
 مدرب
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 بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

31 
 علممممىكيفيممممة رفعيممممل الحفمممما  

 الترا   ي الدراسة الجامعية  

مركممز التممدري  
بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

ي  امتصمممممممممممممممممممممممم ال
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 قصي ة المعجا

 19م الموا مممق 2015ديسممممبر  1
 متدرب هم1437صفر 

32 
ورشممممممممممممة عمممممممممممممل   النسمممممممممممميج 

 بالورق 
عمممممادة شمممم ون 

 ال الب  
 24م الموا ممممممممق 2016ينمممممممماير  4 جامعة القصي 

 هم1437ربيع أول 
 مدرب

33 
ورشممممممممممممة عمممممممممممممل   النسمممممممممممميج 

 بالورق 
عمممممادة شمممم ون 

 ال الب  
 1م الموا ممممممممق 2016بر  منممممممممو  1 جامعة القصي 

 ربمد هم1438صفر 

34 
 علمممممىرمممممأثير النشمممممر المممممدولي 

ررريممممممممممم  الجامعمممممممممممات  ممممممممممممي 
 التصنيفات العالمية  

مركممز التممدري  
بالتعمممممماون مممممممع 

البحممو  مركممز 
 بكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
التصممممممممممممممممممممممممامي  
 واالقتصمممممممممممممممممممماد

 المنزلي

 جامعة القصي 

 5م الموا مممممممق 2016ديسممممممممبر  4
 هم1438ربيع أول 

 مدرب

 دورة   انجاز  35
  تمممدريالوحمممدة 

 والت ممممممممممممممممممممممممموير
 بكلية التربية

 6م الموا مممممق 2017أكتممممموبر  26 ي القص جامعة
 هم1438صفر 

 متدرب

36 
االختبمممممممممممممممممممممممارات   ورشمممممممممممممممممممممممة

يممممرق رقيمهمممما  االلاترونيممممة و 
 أونالين

وحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة 
رانولوجيممممممممممممممممممممممما 

-المعلومممممممات 
كليمممممممة التربيممممممممة 

 النوعية

 مسجامعة عين ش

 متدرب م 20/3/2018

37 
الملفمممممممممممممممممممات  إدارة  ورشمممممممممممممممممممة 

 الاترونيا  أونالين
وحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة 
رانولوجيممممممممممممممممممممممما 

 متدرب م 19/12/2018 مسجامعة عين ش
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-المعلومممممممات 
ربيممممممممة كليمممممممة الت

 يةالنوع 

38 Certification of 
Attendance                

Attending 
Microsoft 

365 
workshop 

Microsoft 

27 Feb 2019 متدرب 

39 

الثممممممممامن: الممممممممم رمر الممممممممدولي 
 -االبتاممممممممممممممممممار – االبممممممممممممممممممداع

الصمممناعة  خ ممموات لتحقيممممق 
 التقدم والت ور  

قاعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
فمممممممممممممممماالت االحت

بكليمممممة  الابمممممرى 
 صيدلة  

 مسجامعة عين ش

 متدرب م 2019ابريل 

 
 
 

) برج ء إ ف ق نسخة  ن البحث :التخصص  ج   فيالفر ية والجم عية والمحلية  ال ولية العلميةوالمؤتمرات  البحوث: ث لًث 
 (CDعل  

 

 (CDخة  ن البحث عل  إ ف ق نس )برج ء التخصص:    ج  المنشو ة  وليً  فالفر ية العلمية  البحوث-1
   حظ ت  ت     النشر جهة النشر اس  المجلة  بحث ال عنوا  م

1 

بنممممماء وحمممممدة ردريسمممممية لتمممممدري  معلممممممة ريممممما  
ألعمماب  نيممة باسممتتدام مهممارات  إلنتمما األيفممال 

 اإليجابيمممممةالنسممممميج اليمممممدول لتنميمممممة السممممملوكيات 
 ل فل الروضة

ممممممممممممم رمر كليممممممممممممة 
ة الفنيمممممممممممة التربيممممممممممم 

 الدولي الثالث  

يممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة كل
جامعمممممممممممة -الفنيمممممممممممة
 حلوان

9-
11/4/2012 

 

 (CD)برج ء إ ف ق نسخة  ن البحث عل   البحوث العلمية المشتركة المنشو ة  وليً  ف   ج   التخصص:-2
   حظ ت  ت     النشر النشر جهة  ةلاس  المج بحث ال عنوا  م
1      

      

      

      

 (CD ق نسخة  ن البحث عل  ء إ فج )بر  نشو ة  حليً  ف   ج   التخصص:البحوث العلمية الفر ية الم-3
   حظ ت  ت     النشر جهة النشر اس  المجلة  بحث ال عنوا  م
  م 2006 أبريلكليممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة المجلمممة المصمممرية دراسممممممة بعممممممت األسممممممالي  التشممممممكيلية لالررقمممممماء  1
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للدراسمممممممممممممممممممممممممممممممممممات  بالمشغولة النسجية
 المتتصصة

جامعمممممة  -نوعيمممممةال
 عين شمس

2 

ة كوسمممممميط لنسممممممجيا اسممممممتتدام أسمممممملوب الشممممممرائط
سمم    علممىللتعبيممر عممن البعممد الثالممث الحقيقممي 

 المنسو 

الممممم رمر العلمممممى 
األول لاليمممممممممممممممممممممممممة 
التربيمممممممة النوعيمممممممة 
بعنممموان   التفايمممر 
اإلبممممممممممممممممممممممممممممممممممممداعي 

الواقع  ويموحات
 المصرل 

جامعممممممممممممممة عممممممممممممممين 
 شمس

  م 2007أبريل 

      

 (CD ف ق نسخة  ن البحث عل  رج ء إ)ب  حليً  ف   ج   التخصص: العلمية المشتركة المنشو ة البحوث-4
   حظ ت  ت     النشر جهة النشر اس  المجلة  بحث ال عنوا  م

 

الحقيبمممممة التعليميمممممة  مممممي رنميمممممة مهمممممارات  اعليممممة 
اسممتتدام التركيمم  النسممجي المبممردل والتحصمميل 

 مرحلة الجامعيةلدى يالبات التربية الفنية بال

بحمممممممممممممممو   مممممممممممممممي 
ربيمممممممممممة الفنيمممممممممممة الت

 والفنون 

ة الفنيممة كليممة التربيمم 
 جامعة حلوان-

العممممممدد الثالممممممث 
واألربعممممممممممممممممممممممون 

 2014سبتمبر

 

      

 :التعلي  تطو ر أو والمجتم   البيئة لخ  ة التخصص  ج   ف  البحثية شروع تالم:  ابًع 
 (CDعل  ث لبحنسخة  ن او إ ف ق صو ة  ن ا ف  ة أو الشه  ة  )برج ء 

 الت     له  الت ب  الجهة اس  البحث  و المشر  اس  م

 والت بيقر وير برامج التدري  التعاوني  
 العملي

 م26/2/2013 واالعتمادمان الجودة عمادة ض –جامعة القصي  

 الشه  ة(إ ف ق صو ة  ن ا ف  ة أو  )برج ء :والتطبيقية العلمية األنشطة خ  ًس :



   

 

  النوعية كلية التربية
  لفنيةالتربية ا قسم

 

(8) 

 

 
 

 الشه  ة(إ ف ق صو ة  ن ا ف  ة أو  )برج ء :خرى وأنشطة الجو ةاأل األنشطة س  ًس :
 

 الكلية خ  ج الكلية  اخ 

 عقدت بكلية التربية النوعية   االمتحانية  الورقة  ورشة
 م16/10/2018بتاريخ 

كاديمي ل الب الساعات دريبية بعنوان  اإلرشاد األدورة ر
بمركز ضمان م 13/2/2019-12بتاريخ  المعتمدة 

 بجامعة عين شمس األكاديميالجودة واالعتماد 

  المعايير القومية لاليات التربية النوعية  عقدت  ورشة
 م11/3/2019 اإلثنينأونالين 

 

 

 لكليةا خ  ج ةليالك  اخ 

 
 

كلية -  التربية الفنية عضو المجلس االستشارل لقس
جامعة القصي  لعام -التصامي  واالقتصاد المنزلي 

 هم1434/1435

 
 

كلية -  التربية الفنية عضو المجلس االستشارل لقس
جامعة القصي  لعام -التصامي  واالقتصاد المنزلي 

 هم1435/1436

هامش النسيج بتامات متتلفة  على   ورشة عمل  
-12 ي الفترة باحتفاالت يوم اليتي   البرنامج الثقا ي

 م13/4/2019

 الفر ية المع  ض الفنية-
  ت     النشر جهة النشر  ك   النشر عنوا  المعرض  م

 

 قاعة أون  رنغيمات نسجية 1
جامعممممممممة عممممممممين 

 شمس
 م11-25/9/2007

 الهندسية والتجسيمات  التأثيرات المبرديه 2

 مركمممز يلعمممت حمممرب الثقممما ي
التمممممممممممممممابع لق ممممممممممممممماع الفنمممممممممممممممون 

 التشكيلية

 وزاره الثقا ة

 م1-10/7/2008

 نسجية مسارات  3
الفنون التشكيلية بمكتبممة  قاعة

ع لق اع الفنممون التاب لمستقبلا
 التشكيلية

 ه الثقا ةوزار 

 م15-17/8/2009



   

 

  النوعية كلية التربية
  لفنيةالتربية ا قسم

 

(9) 

 

 
 
 

 

 للوبرة الموصولة  صياغات متنوعة 4

معمممممر   نمممممي علمممممي همممممامش 
الممم رمر الممدولي لاليممة التربيممة 

راسمممممات النوعيمممممة بعنممممموان   الد
لنوعيممممممممة ومت لبممممممممات سمممممممموق ا

 العمل  

جامعممممممممة عممممممممين 
 شمس

 م 5-6/4/2015

 رعبير نسجي 5

امش معمممممر   نمممممي علمممممي هممممم 
الممم رمر الممدولي لاليممة التربيممة 

التعلمممممممممممي  النوعيمممممممممممة بعنممممممممممموان  
الحاضمممممر  النممممموعي: رحمممممديات

 ى المستقبل ورؤ 

جامعممممممممة عممممممممين 
 شمس

12-13/2/2017 

 للمشغولة النسجيةالحدود الدائرية  6
متحممممم  عفمممممت نممممماجي وسمممممعد 
التمممادم التمممابع لق ممماع الفنمممون 

 التشكيلية

 وزارة الثقا ة
4-18/4/2019 

 لجم عيةانية المع  ض الف-
  ت     النشر جهة النشر  ك   النشر عنوا  المعرض  م

 

1 
همممامش مممم رمر  البحمممث العلممممي  علمممىمعمممر  

 بين الواقع والمأمول 

 كليمممممممة التصمممممممامي  واالقتصممممممماد
 المنزلي

ه 1437رجمم  28-27 امعة القصي  ج
ممممممممممممممممايو 5-4الموا مممممممممممممممق 

 م 2016

 فن النقي بالريا   جاليرل ال 2030رؤية وين 2
ملمممممم  جامعممممممة ال

 سعود

 هم27/7/1438
 م 24/4/2017الموا ق 

3 
المهرجممممممممممممممممان الثمممممممممممممممماني للفنممممممممممممممممون التشممممممممممممممممكيلية 

 للمتتصصين بالجمهورية
بجامعممة  الابرى قاعة العر  

 عين شمس

جامعممممممممة عممممممممين 
 شمس

 م 2017ابريل 30

4 
للفنون التشممكيلية للمتتصصممين  رابعالمهرجان ال
 بالجمهورية

شممممممممممممكيلية قاعمممممممممممة الفنممممممممممممون الت
ايممممممممممممة العامممممممممممممة لرع بمممممممممممماإلدارة 
 الشباب  

جامعممممممممة عممممممممين 
 شمس

 م 2019ابريل 30
 

 الهناجر قاعة آدم حنين   ملتقي ابداع الدولي الثامن   5
بمممممممممممممممممممممرا و دار األ

 المصرية
 م 6/7/2019إلي 2/7


