
                                                                

 

          

 

 

 

 

 

 أبوضيف مختار محمود عبذالقادرد/ 

 
 دكتوراه 

 
 "اإلساليية تخصص يناهج وطرق تذريس انهغة انعربية وانذراسات "

 

 ماجستيز فى التزبيت
 

 "الييةتخصص يناهج وطرق تذريس انهغة انعربية وانذراسات اإلس"

 يحاضر ويذرب بآكاديًية انًعهى بؤسيىط

 يشرف وينسق انتربية انعًهية نكهية انتربية بجايعة أسيىط

 عضى فريق برنايج إشراقة فً انهغة انعربية

 يعهى أول نغة عربية بإدارة صذفا انتعهيًية

 نسيانس آداب وتربية نغة عربية وتربية إساليية

 ريس نغة عربيةدبهىية خاصة فً انتربية تخصص طرق تذ

 
 

       

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

    السيــزة الـــذاتيت
 



 ( أبوضيف خمتار حممود) السرية الذاتية

  

 

1 

 

 
 أواًل : البيانات األساسية :

ـــي:   االســـــــــــــــــــــــــ
 

 أبوضيف خمتار حمىود عبدالقادر 

 تــــــــارالد ا يــــــــــ د: 
 

18/9/1977 

ـــ د:  ــن ا يــــــــ  حمـــــــ
 

 سيوط أ –صدفا  –أوالد الياس 

 الدرجـــــــم ال مىيــــــم:
 

 واجستري طزق تدرالس لغم عزبيم 
اهج وطرق الفلسفة في التربية منباحث دكتوراه  -

 ،  العربية يس اللغةتدر

 التخصــــــم ال ــــــاً: 
 

 ليساٌس لغم عزبيم وتزبيم اس ويم 

ــد ي : ــم الـــ  التخصـــ
 

 طزق تدرالس لغم عزبيم 

ــم: ــم االجتىاعيـ  احلالـ
 

     27709182501639بطا م شخصيم3ً+ 
 أبوتيج  A09027466جواس

ـــواُ:  ال ٍـــــــــــــــــــــــ
 

 ز ال زبيموصمجّورالم 
 . لياسأوالد إ -صدفا -أسيوط

 01143820770 التميفــــوُ:
 :الربالـــــد انلل وٌـــــ 

 
Dr.abudaifmukhtar@yahoo.com 

 3/9/2000 تارالد الت يني 
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 3/10/2000 تارالد است ً ال ىن 

 ودرسم أوالد الياس الجاٌوالم ا ص كم  ولاُ ال ىن 

 الوظيفم 
ووصزف ووٍس  ال بيم ال ىميم و مي أوه لغم عزبيم

 و م اسيوط كميم ال بيم جا

 عدد سٍوات اخلربة 
 سٍم15    

االِميم  ٌوالمالجا مخس سٍوات مبدارس ا  ال وٍّا 
 بالطائف بالس ودالم  

  

 ثانيًا : املؤهالت الدراسية ، والشوادات العلمية :
         يرقايرب اانو    1999 – 1995نيضانَش آلداآل  اآلنربييات ج مني ات وصاي

  ميي ميآًل 

     يرقايرب  0220 – 0222ج مني ات وصاي         آلناييه و آلناانف  ال آلنربييات 
 انو ميي 

    ينمضاااريب آلنفهضااافت  ااال آلنربييااات يُااانلل ا ااابب ةاااي رش آلنه ااات آلن بييااات
 رقيرب يًرنزي 0222-0222

 العربيةيس اللغةدكتوراه الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدر باحث 
 

 ثالجًا :  التدرج الوظيفي  :
  يُنث يناالا آلنينس  ي هى ن ت ابييت يًي صت آلنزلبآلء آلالايآلارت 
  ي هى وال ن ت ابييت يًي صت آلاالا آلنينس آلنثنَ رت آلنًشربكت 
   اآل ة ت وصااي   ياا مني اا–نكهياات آلنربيياات  ًهياات آلنربيياات آلن ايُضاا  يشااب

 صي ن آلنر هيًيت

 ًهى يأصي   .يحنضب ايي   يأكنارًيت آلن   
 

 : : اخلربات التدريسية  رابعًا 
 املزحلة الصف اسم املقزر م
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 املزحلة الصف اسم املقزر م

1 
 بيم الدالٍيم ال

 انس ويم
 االعدادالم    والجاٌ  والجالح األوه لمصف

 االعدادالم  لمصف األوه والجاٌ  والجالح   المغم ال زبيم  2

3 
ال بيم الدالٍيم 
 انس ويم

 الجاٌوالم  لمصف األوه والجاٌ  والجالح  

 لمصف األوه والجاٌ  والجالح   المغم ال زبيم  4

 الجاٌوالم
 صزمب
 ودالمالس و

5 
طزق تدرالس المغم 

 ال زبيم 
 إدارة الصف

 ال بيم ال ىميم 
 لغم عزبيم(دبموً عاً ) 
 2013إىل 2010الف ة وَ 

 دراسات عميا

 
 

 املكان اسم املقزر ً
الفئة 

 املستودفة

1 
الذكاء انٌف اىل والطزال  

 لمقيادة الٍاجحم 

 اكادمييم ا  مي باسيوط
   24/11/2011إىل  23/11/2011الف ة وَ 

القيادات  الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
 والجاٌوالم

2 

القيادة فى ظن ثورة 
 التغيري

مسات الفائد الت ميى  
 الٍاجح 

 اكادمييم ا  مي باسيوط
   24/11/2011إىل  20/11/2011الف ة وَ 

ا القيادات  
الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
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 والجاٌوالم 

3 
م التغيري وا ٍعوو
 الت ميىيم

 اكادمييم ا  مي باسيوط
   1/12/2011إىل  27/11/2011الف ة وَ 

ا القيادات  
الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
 والجاٌوالم

4 
اس اتيجيات الت مي 

  الت اوٌى

 اكادمييم ا  مي باسيوط
  16/12/2011إىل  12/12/2011وَ الف ة 

و مىو ا زاحن 
الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
 والجاٌوالم

5 
 إدارة الو ت 
 إدارة الصف

 اكادمييم ا  مي باسيوط
 8/12/2011إىل  4/12/2011وَ الف ة 

و مىو ا زاحن 
الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
 والجاٌوالم

6 
اس اتيجيات الت مي 

 الٍصط
 اكادمييم ا  مي باسيوط

 10/1/2012إىل  8/1/2012ة وَ الف 

و مىو ا زاحن 
الت ميىيم  
انبتدائيم 
وانعدادالم 
 والجاٌوالم

 
 
 
 

 . األنشطة العلمية  -خامسًا
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 االش اك يف ف اليات ب ض ا ؤمتزات ال بوالم والٍدوات ال مىيم جباو م أسيوط وغريِا-
 :  2010ووٍّا وؤمتز تطوالز البحح ال مى  

ج عشقز ة     لغةق   لبز  ق  ليمق        زنقم  عضو فزيق  ععقد ب    -
علق     ال يقد ي   ن  لمف  ألول تدريبمت ليحسني تبغ   لغة   لبز    

ويهدف هذ   لربنم ج عىل ععد ب أنشقة  لقدع     نهمي   ملزحغ   لثمنوي 
وحتسني  لغة   لبز    فى  لوطن  لبز قى وهقذ   ملشقزوق ت قو   ق       

 .  مر ت  لبز     مليحدة عحدى  ملوسسمت  ملهي    مليبغ    دول   إل
 : التهمية املوهية : سادسًا
  آلنحنصبآلنحص ل اهل شهناة آلنبخصت آلنيانيت نقيناة ICDL    ببآلرب 

0222 

 كز انهغة رًب في انهغة اإلنجهيزية ستىي األولًانحصىل عهً ان

 2112أسيىط يىنيى جايعة –اإلنجهيزية 

  مانتى فانحصىل عهً شهادة TOEFL 2113 
 

   ل آلنضايًُن آلث آلنرال ر قايلن  ضاى آلنًُانلل ا ابب آلنراي رش        آلنًشن كت
كهيت آلنربييت ج مني ت وصي   ، اي ض آلنضيًُن آلث آلنرل ة قيلن آلأل ضنو  

 آلن هًيت آلألخبى يننكهيت اكهينث آلنربييت يب ض آلننني نث .

      حضاا   آلنًُن شاانث آلن هًياات اخنصاات آلنًُن شاانث آلنًر هقاات يننراصاا

 : الدورات التدريبية :  سابعًا .

   اا ة ةي ربيت نصقم يهن آلث  يناآلث يكرب آلالةصنل آلنطاليل يًيربرات
 .  0222آلنشبن  اآلنبرنضت ينصي   

  ٍو  0222آلننيا يناآل ة صي ن آلنر هيًيت آلنيا ة آلنرأصيضيت نهً هًي 

    آلناايا ة آلنًر صااطت نهً هًاايٍ نرحفااي  اةن رااي آلنقاابحٌ آلنكاابرى يًحن  اات
 يرقيرب ميي  2201آلنطنئف يننض  ارت 

 آلنرأصيضاايت  نهً هًاايٍ نرحفااي  اةن رااي آلنقاابحٌ آلنكاابرى يًحن  اات   آلناايا ة
 يرقيرب يًرنز   2201آلنطنئف يننض  ارت 
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  آلنيا ة آلنًكثفت  ل آلنرن ري آلنُ بي  ل آلنقبحٌ آلنكبرى يًحن  ت آلنطنئف
 يرقيرب يًرنز   2201يننض  ارت 

       اا ة آلنببَاانيل آلنرااأليهل آلنربياا ي نهً هًاايٍ آلنناايا يًاايآل س آلألَااينش
 لج  2201هيت يننض  ارت ش بنٌ آلألل

    اا ة آلألليآل  آلنربي رت يًيآل س آلنً ننل آلنًُ ذميت آلاللهيات يننضا  ارت
 لج   2201

      آلنحنصاب اا ة آلنحص ل اهل شاهناة آلنبخصات آلنيانيات نقياناة ICDL   
 0222 ببآلرب 

  مانحصىل عهً شهادة انتى فدورة TOEFL 2113 

 ذرب انًحترفًدورة انTOT  ايعة أسيىط ين كهية انتربية ج

 و  2113يايى 

 : شوادات التقديز ثامهًا 
    ٍيي صاات آلنزلاابآلء آلالايآلاراات يُاانث يااناالا آلنياانس      شااهناةل ةقاايرب ياا

   0222نهنه ا آلنًرًيزة  ل يننل آلنربييت آلالمرًنايت 

   ٍييربراات آلنشاابن  يننًُياان نهرًيااز  اال آلنًضاانيقت آلنيرُياات   شااهناة ةقاايرب ياا
 . 0222آلنق ييت يع آلنشبن  

  نإلصااهنو  ينني اات وصااي   آلةحانا  ااال  كهياات آلنربييات   ب يااٍ يرشاهناة ةقاا
 . 2221/2221آلنف نل  ل آلَننه آلَشطت آلالةحنا خالل آلن نو آلننني ل 

  ٍيايآل س آلنً اننل آلاللهيات يننطانئف يننضا  ارت نهنها ا       شهناة ةقيرب ي
 لج  2201آلنربي رت آلنًرًيزة  ل آلنري رش 

  ٍنطاانئف يننضاا  ارت ياايآل س آلنً ااننل آلاللهياات يناااية شااهناآلث ةقاايرب ياا
 .لج  2242 -2201نهًشن كت آلنف ننت  ل آلالَشطت آلنر هيًيت 

   شااهناة ةقاايرب يااٍ َقنياات آلنًهااٍ آلنر هيًياات ينصااي   نهفاا ز يناانئزة آلنً هااى
 0222آلنًثننل اهل يضر ي يحن  ت آلصي    ل ايي آلنً هى 

  يأاالاإنياانس ةقاايرب يااٍ آلنًبكااز آلنر هيًاال ينننً ياات آلنشاابايت      شااهناة
0222 

 

 .ومبت املدونة بعبليه صحيحة وعلى مسئوليتي اخلبصةاملعل 


