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سيرة ذاتية

 هناء محمد على مخلوف

.جمهورية مصر العربية -محافظة المنيا–المنيا  -11شقة –برج الميهوب  -شارع طه حسين  
 –محافظة القاهرة  –مصر الجديدة  -نهاية مترو عبد العزيز فهمى-أشارع عبد الرجمن رجب3

 جمهورية مصر العربية
 26398809-(02)-(00)  :  تليفون

(00)-(2086) 2345090                                                                     
01115889926  

E-mail-hmakhlouf61@yahoo.com 

 : الوظيفة الحالية
جمهورية مصر , التربوى ومي لالمتحانات و التقويمدكتور باحث بقسم تطوير االمتحانات بالمركز الق 

 .العربية، القاهرة

 المؤهالت الدراسية
تقدير جيد جدا    -  ليسانس فى األداب والتربية        

.المنياجامعة  -كلية التربية   9138  
 

تقدير جيد جدا  –فى التربية  الخاصةدبلوم ال  

.المنياجامعة  -كلية التربية   9112  
 

.لغة عربية -سم المناهج وطرق التدريسق -ماجستير في التربية  
                                                                                           
.القاهرةجامعة   -  معهد الدراسات والبحوث التربوية 9113  

 
.لغة عربية -قسم المناهج وطرق التدريس -دكتوراة الفلسفة في التربية   

 
جامعة عين شمس                                           -كلية التربية     2226

                                 
 :موضوع الماجستير

تقويم التحصيل الدراسى فى اللغة العربية لتالميذ الصف الخامس االبتدائى باستخدام  8991
 .اختبار محكى المرجع

 :موضوع الدكتوراة

برنامج فى األنشطة اللغوية لتنمية مهارات التعبير ااٍلبداعى فى الصفوف األولى من  0226
 .المرحلة ااٍلبتدائية

 الوظائف السابقة

 8911 -  
8990 

  معلمة لغة عربية بالمرحلة اإلعدادية والثانوية                                                                              .                 

  قسم تطوير  –باحث معاون بالمركز القومي لالمتحانات و التقويم التربوي
 .وحدةاللغة العربية. االمتحانات

 

 قسم تطوير  –بالمركز القومي لالمتحانات و التقويم التربوي  مساعد باحث
 .وحدةاللغة العربية. االمتحانات

 
 
 

  قسم تطوير االمتحانات   –التقويم التربوي دكتور باحث بالمركز القومي لالمتحانات و
                                                                                          .حتى تاريخه

 8990 -
8991 

 

  
 8991-

0226     
           
           

0226    
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 :حضور الدورات التدريبية و ورش العمل
بدرجة  

552 

 (  Toefl)  دورة إتقان اللغة اإلنجليزية  

.دورة تعليم اللغة اإلنجليزية فى المعهد البريطانى  8995   
 
:الدورات  واألعمال التى شاركت فيها   

 
" لتدريب المعلمين والموجهين على ٍاعداد جداول المواصفات"ورشة عمل  - 8991  

 

 للصفوف األولى من التعليم األساسي ربيةاللغة العفى مادة  المعلم دليلكتب  إعداد - 8991

 

عداد مدربين لجودة واعتماد المدارس المصرية"ورشة عمل  - 8995 ٍٍ  "                                 ٍا

  

8995 
أغسطس  06-مايو  09التدريب على االختبارات التشخيصية باسكتلندا الفترة من  -
(Diagnostic Assessment – Scottish Examination Board & 

Scottish Council four Research in  Education ) 

 

االشتراك فى تدريب المسئولين عن التعليم االبتدائي على تطبيق منظومة التقويم  -   0221
 .الشامل بالمدارس المصرية االبتدائية

0221-
2226 

عدادى  ضمن المشاركة فى تطبيق اختبارات الصفين الرابع االبتدائى والثالث اال -
 .مشروع الدراسة العالمية للعلوم والرياضيات

وحتى -8991
 تاريخه

المشاركة في إعداد جداول المواصفات للمراحل التعليمية المختلفة التابعة للمركز  -
 .القومى لالمتحانات والتقويم التربوى ووزارة التربية والتعليم

8991 \0221 

 

 .الب للمرحلة االبتدائيةالمشاركة فى اعداد أدلة تقويم الط -

 .المشاركة فى إعداد أدلة تقويم الطالب للمرحلة االعدادية والثانوية - 0229\8991

 

المشاركة فى إعداد اختبارات تشخيصية التابعة لمشروع تحسين التعليم التابع للبنك  - 9118
 .الدولى للمرحلة االٍبتدائية

 .لألبنائنا فى الخارج"لغة عربية"المشاركة في إعداد أسئلة الصف السادس االبتدائى - 0225

 .لألبنائنا فى الخارج"تربية ٍاسالمية"الصف الرابع االبتدائى أسئلةالمشاركة في إعداد  - 0221-0225
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0226-
0222 

المشاركة بفاعلية فى عمليات تطوير االداء المدرسى الشامل فى ضوء المعايير  -
  .القومية بالتعليم

 . ERPالمشاركة فى تطبيق اختبارات برنامج تطوير التعليم  - 0226

 . تطبيق أدوات مشروع جوائز التميز المدرسى - .0226

 .(مدرب خبير للبرنامج )مشروع جوائز االمتياز المدرسي  - .0226

 

وجيا بمدينة مبارك المشاركة فى ورشة عمل لتطوير جودة المدارس وتوظيف التكنول - 0222
 .التعليمية 

المشاركة فى عمليات تطوير األداء المدرسى الشامل فى ضوء المعايير القومية  - 0222
  .للتعليم

لتدريب على الزيارات الميدانية لتقويم جودة واعتماد المدارس المصرية فى مدينة ا- 0221
 .مبارك 

ليم الثانوى وسياسات القبول فى التعليم المشاركة فى المؤتمر القومى لتطوير التع - 0221
 .العالى

التقويم الشامل وضمن الجودة ) المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمي الثانى   - 0221
 (واالعتماد فى التعليم قبل الجامعى الحاضر والمستقبل

 

ساسية المشاركة فى إعداد حزمة تدريبية فى مادة اللغة العربية لموجهى المواد األ - 0221
 .بالمرحلة االبتدائية فى ضوء التقويم الشامل واستراتيجيات التعلم النشط 

الفترة من أغسطس 
حتى 0221
 0229يوليو

 .االشتراك فى إثراء بنك األسئلة الختبارات معلم اللغة العربية -

الفترة من أغسطس 
حتى 0221
 0229يوليو

 ت كادر المعلمينعلى تطبيق التجربة االستطالعية الختبارا اإلشراف -

 (التطبيق الميدانى) 

يوليو 01الفترة من 
 80حتى 0229

 0229أغسطس

 

المشاركة فى إعداد أسئلة اختبارات تسكين المعلمين الجدد على الكادر الخاص  -
فريق الدعم الكندى بمشروع تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة ) بالمعلم 

 .لمعلمبالتعاون مع األكاديمية المهنية ل

مرحلة االبتدائية تدريب لبرنامج بناء قدرات موجهى الالعمل كاستشارى  - 0229  
 

.بإدارات المنيا التعليمية ( التقويم الشاملالتعلم النشط و)   

 (اللغة العربية) إعداد المنهج السكانى لدارسي فصول محو األمية  - 0229

 (اللغة العربية) ي فصول محو األمية منهج السكانى لدارسلل دليل المعلم إعداد - 0229

0229-
0282 

الهيئة القومية لضمان جودة )التدريب على برنامج خرائط المنهج ونواتج التعلم -
 NAQAAE(التعليم واالعتماد
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االشتراك فى إجراء التجربة االستطالعية للمنهج السكانى فى محافظتى  - 0282
 .اإلسماعيلية والجيزة

الفترة من 
حتى 81/6/0282
 م82/6/0282

 

 .المشاركة فى تقويم الكتب الخارجية -

المشاركة فى إعداد دليل المعلم فى التقويم الشامل لمرحلة التعليم األساسي  - 0288
 بحلقتيها االبتدائية واإلعدادية

الفترة من 
حتى 88/82/0288
 م81/82/0288

 

الشامل والدليل  المشاركة فى تدريب المدربين على نظام التقويم التربوى  -
 (أكتوبر  6الذى تم بالمدينة التعليمية بـ) المصاحب 

الذى تم )المشاركة فى التدريب على برنامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية - 0280
 (فى المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوي

0280 

0281 

المركز القومى لالمتحانات الذى تم فى )معلم التعليم الثانوىالمشاركة فى تدريب  -
 (والتقويم التربوي

 

مواصفات ونماذج الورقة  المعيارية و المستويات وثيقة المشاركة فى إعداد -
للمتعلمين ذوى اإلعاقة البسيطة  العربية اللغة مادة لمحتوىاالمتحانية 

 المدمجين بمدارس التعليم العام
 

 البيانات الشخصية 
9-3-9169  

 

 مصرية

 

.8 +متزوجة   

 تاريخ الميالد 

 
 الجنسية  

                              

 الحالة االجتماعية 

 

 

 

 

 


