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 السيرة الذاتية
 Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Information البيانات الشخصية 
Name : Hany Nady Abd-elmaksoud 

Mahmoud. 
 .هاني نادي عبد المقصود محمود االسم :

Date of Birth : 4/ 2/ 1984  م8914/ 4/2:تاريخ الميالد 
ID No: 28402042402831 :20402042402048الرقم القومي 

Mobile      :        01008026827   -   01113320100 
Marital state: Married الحالة اإلجتماعية: متزوج. 

E-mail : hanynady@mu.edu.eg, 

Currant Job: Lecturer in Educational 

Media Dept- Faculty of Specific Education 

– Minia University 

التربية  ةكلي – مدرس بقسم اإلعالم التربوي: الحالية الوظيفة
  .جامعة المنيا – النوعية

Date: 14/ 1 /2006. :م84/8/2002 تاريخ التعيين  
Address: 36 st. Abo-Bakre El-sedeek , 

Almosas, Minia. 
المنيا. –المصاص  –ش أبو بكر الصديق  43العنوان:   

Education (Bachelor)  سالبكالوريو مؤهل  
Name of University: Minia University : جامعة املنيا اسم الجامعة  
Country\City:  Egypt - Minia املنيا -مصر  : الدولة /المدينة  
Major : Educational Media. :اإلعالم الرتبوي التخصص العام.  
Minor: Educational Media (journalism) :اإلعالم الرتبوي )صحافة( التخصص الدقيق  
Graduation year: 2005 م5002: التخرج تاريخ  
Degrees: V.good  :جيد جدا  التقدير  

Education (Other Degrees) )المؤهالت األخرى )فوق البكالوريوس 
 المؤهل األول

Degree: Special Diploma .الدرجة: دبلوم خاص 
Name of University:  Ain Shams University. : عني مشس.جامعة  اسم الجامعة   
Major : Educational Media. :اإلعالم الرتبوي التخصص العام  
Minor: Educational Media (journalism) :اإلعالم الرتبوي )صحافة( التخصص الدقيق  
Year: 2007.  :م.5002السنة  

mailto:hanynady@mu.edu.eg


 - 2 - 

 المؤهل الثاني
Degree: Master Degree  :املاجستريالدرجة.  
Name of University: Mansoura University : املنصورة  جامعةاسم الجامعة   
Title: The content trends of the Electronic 

Kids Magazines and its relation to social 

values system among prep. Stage pupils 

-applied study 

اجتاااحم وتااوت اااالا اااللااان ا لعرتقتيااة قعال تااي  ن ومااة ال ااي  "العنوووا : 
 ."دراسة تطبي ية –عدادية ا جتماعية لدت تالميذ املرحلة اإل

Major : Educational Media. :اإلعالم الرتبوي التخصص العام  
Minor: Educational Media (journalism) :اإلعالم الرتبوي )صحافة( التخصص الدقيق  
Year: 2011.  :م1501السنة  

جنبية.التقدير: ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات العربية واأل  
 المؤهل الثالث

Degree: PHD  :دكتوراةالالدرجة  
Name of University: Mansoura University : املنصورة  جامعةاسم الجامعة   
Title: The Factors affecting youth usage for 

Networks press and its relationship to their 

participation in the content production 

العوامل املؤثرة يف اساتددام البابال لصاحافة البابعاا قعال ت اا العنوا : 
 . باركت   يف إتتاج املضمون

Major : Educational Media. :م الرتبوياإلعال التخصص العام  
Minor: Educational Media (journalism) :اإلعالم الرتبوي )صحافة( التخصص الدقيق  
Year: 2016.  :م6501السنة  

جنبية.التقدير: ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات العربية واأل  
 التدرج الوظيفي

إلى  2003/ 8/ 84جامعة المنيا في الفترة من  -التربية النوعيةكلية  – بوياإلعالم التر معيد بقسم  -8
    م.2/7/2088
 حتى م2088/ 7/ 4 منذجامعة المنيا  -كلية التربية النوعية –اإلعالم التربوي مدرس مساعد بقسم  -2

 .م20/4/2083
 م حتى اآلن.22/4/2083جامعة المنيا منذ  -كلية التربية النوعية -مدرس بقسم اإلعالم التربوي -4

 المنشورةوالكتب األبحاث 
دراسييية  –القييييم االجتماعيييية المقدمييية فيييي مجيييالو األ فيييا  االلكترونيييية بحثثثع بعنثثثوا     -8

والعلوم اإلنسثانية  م في مجلة اآلداب2009( بتاريخ يوليو 21وتم نشره في العدد ) تحليلية"
 الخاصة بكلية اآلداب جامعة المنيا.

  اتجاهاو الشباب نحو المشاركة في انتاج المضمون في صحافة الشبكاوبحع بعنوا     -2
م الجثث ا اللالثثع فثثي مجلثثة 2082وتثثم نشثثره فثثي المجلثثد التاسثث  والعشثثرو  العثثدد ا و   بريثث  

 البحع في التربية وعلم النفس. 

  بمجلثة البحثوع صحافة الشيبكاو ومشياركة القيراي فيي انتياج المحتيو ورقة عم  بعنثوا    -3
 م.2082في مجاالت التربية النوعية العدد اللالع مارس 

م، 2082: 8المنصثثور ،   -  ، الناشثثر المكتبثثة العصثثريةصييحافة الشييبكاوكتثثاب بعنثثوا     -4
 22288رقم اإليداع بدار الكتب: 
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 الدوراو والمؤتمراو

 بمشروع تنمية قدراو أعضاي هيئة التدريس:أواًل: دوراو خاصة 
 التاريخ الرمز اسم الدورة م

 م2003يوليو  84الى I1 88 العرض الفعا  8

 م2003يوليو  82الى I2 87 االتصا  الفعا  2

 م2003يوليو  27الى T1 24 التدريس الفعا  4

 م2007يونيه  20الى R1 22 أساليب البحث العلمي 4

 م2007يوليو  2إلى  P1 4 مهاراو التفكير 2

 م2007يوليو  2إلى  P3 4 توكيد الجودة 3

 م2007يوليو  88إلى  T3 80 استخدام التكنولوجيا في التدريس 7

 2084يناير  2إلى  T4 4 إدارة الفريق البحثي 0
 2082فبراير  80إلى  R1 2 النشر الدولي 2
 R4 2083 التقويم ونظم اإلمتحاناو 80

 

خاصيية ببرنييامر تييدريب أعضيياي هيئيية التييدريس ومعيياونيهم علييى تقنييياو  ثانيييًا: دوراو
 المعلوماو واالتصاالو:

 الكود اسم الدورة م

Basic Track  
 IT 802مبادئ تكنولوجيا المعلوماو  8

دارة الملفاو  2  Windows 804استخدام الحاسب اآللي وا 

 Microsoft Word 804معالجة النصوص  4

 Microsoft Excel 802 ونية الجداو  االلكتر  4

 Microsoft Power Point  803العروض التقديمية  2

 Microsoft Access  807قواعد البياناو  3

 Internet 800المعلوماو واالتصاالو  7

 PC Maintenance 802مقدمة في صيانة الحاسب  0

Advanced Track  
80 Advanced word 200 
88 Advanced Power point 208 
82 Advanced windows 207 
84 Advanced Excel 202 
84 Advanced access 280 
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82 Graphics Adobe photoshop 204 

Professional Track  
83 SPSS 404 
87 Endnote  

 .ICDLثالثا: حاص  على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي 
تيييدريس اللاييية االنجليزيييية بجامعييية مييين مركيييز  TOEFLليييي رابعيييًا: إجتيييياز امتحيييان ا

 م.2080/ 7/ 84المنصورة بتاريخ 
 م2088و  2002خامسًا: دورة معهد إعداد القادة مرتين عامي 

 

 الخبراو
 .جامعة المنيا -كلية التربية النوعية –إلعالم التربوي بقسم االتدريس  -8

 .ICDLمدرب للرخصة الدولية لقياد  الحاسب اآللي  -2

 تنمية قدرات  عضاا هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنيا.مشرف تنفيذي بمرك   -3

 .ا كاديمية المهنية للمعلمي مدرب معتمد ب -4

 .م2082 غس س  – التدريب في ا كاديمية المهنية للمعلمي  بمحافظة المنيا -5

 التدريب في ا كاديمية المصرية للتدريب على مهارات اإلتصا  الفعا . -2

 وروبية للعلوم الصحية على مهارات اإلتصا  الفعا .التدريب في ا كاديمية ا  -2

عضو مجلس إدار  مجلة البحوع في مجاالت التربية النوعية التي تصدرها كلية التربية  -1
 النوعية.

 عضو في مجلس إدار  وحد  التقويم بكلية التربية النوعية. -9

 عضو لجنة التوليق والنشر الورقي واإللكتروني بكلية التربية النوعية. -80

 ائب رئيس معيار إدار  الجود  والت وير بفريق الجود  بالكلية.ن -88

عضو لجنة اإلتصا  واإلستقبا  في  سبوع فتيات الجامعات المصرية المقام بجامعة  -82
 م.2082المنيا سبتمبر 

 الكتابة الصحفية. -83

 كتابة السيناريوهات. -84

 التدريب اإلعالمي. -85

 إعداد البرامج التليف يونية واإلذاعية. -82
 

 


