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 السيرة الذاتية 
 بيانات شخصية 

    هديل مصطفى مصطفى عبد الفتاح الخولى االسم:

 بحلوان  27/9/1978 تاريخ الميالد: 

 0225544801  رقم التليفون: 

 01000340588 رقم الموبايل: 

 كلية التربية جامعة حلوان -التربيةأستاذ بقسم أصول  الوظيفة الحالية:

التعليم العالي واألكاديمية المهنية  مدرب معتمد من وزارة 
، ومركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات  للمعلمين

 بجامعة حلوان 

ش مصطفى فهمى  غرب حلوان 72 العنوان:   

 Hadeelelkholy@hotmail.Com البريد االليكتروني: 
Hadil_alkholy@edu.helwan.edu.eg  

 المؤهالت العلمية 

mailto:Hadeelelkholy@hotmail.Com
mailto:Hadil_alkholy@edu.helwan.edu.eg
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 التدرج الوظيفي األكاديمي 
 اسم المؤسسة  االلتحاق بها سنة  الوظيفة 

 كلية التربية جامعة حلوان 2000 طالب بحث 

 كلية التربية جامعة حلوان 2002 معيدة

 كلية التربية جامعة حلوان 2005 مدرس مساعد

 كلية التربية/جامعة حلوان 2009 مدرس دكتور

كلية التربية بالردف/ جامعة   2012/2013 أستاذ مساعد 
 الطائف 

 كلية التربية/جامعة حلوان 2015 مشارك أستاذ 

 جامعة القاهرة  ومستمر إلي اآلن 2010من  مدرب معتمد  

مركز تطوير التعليم الجامعي وزارة  
 التعليم العالي 

 التخصص الدرجة العلمية 
سنة الحصول 
 على الدرجة 

 الجامعة / الكلية 

 حلوان/التربية  2020 أصول التربية  أستاذ 

 حلوان/التربية  2015 أصول التربية  أستاذ مشارك 

 حلوان/التربية  2009 الفلسفة فى التربية )أصول التربية(  الدكتوراه

 حلوان/التربية  2005 )أصول التربية(  الماجستير 

علوم وتربية )طبيعة وكيمياء( بتقدير  البكالوريوس 
 امتياز مع مرتبة الشرف 

 حلوان/التربية  1999
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مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس  
 بجامعة حلوان 

 األكاديمية المهنية للمعلمين

 2020 أصول التربية  أستاذ 

وحدة ضمان الجودة كلية التربية   2019 مسئول التدريب 
 جامعة حلوان

ومدرب معتمد لمركز تنمية قدرات  
أعضاء هيئة التدريس والقيادات  

 بجامعة حلوان 

 المهارات اللغوية 
 المستوي  اللغة  
 اللغة األولي )لغة التحدث(  العربية 

 TOEFL(503) االنجليزية 

 مهارات الحاسب 
• Winxp 
• Win Me 
• Internet Browsing 
• ICDL(International Computer Driving Licence) 
• Completed Microsoft E-Content Development Training 
• Training Program For The Use Of Technology In Teaching 
                                                             

 الدورات والخبرات 
 أوال: كمتدرب في الدورات وورش العمل، والندوات، والمسابقات: 
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 التاريخ  الجهة المانحة  عنوان الدورة التدريبية  م

 الدورات التدريبية  أ

 2009 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان القيم السياسية في مناهج التربية العربية  1

2 
Course of TOT (Training Of 

Trainer) 

from CSC 
Community Service Center 
Continuous Education Unit 

Cairo university 

2010 

 2011 وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان  استخدام قواعد البيانات العالمية  3

 2011 التربية/ جامعة حلوانكلية  بنوك األسئلة  4

5 
التقويم الذاتي )في إطار برنامج المراجعة  

 الداخلية )تعليم عالي( 
كلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع 

 2014 المركز القومي للجودة واالعتماد

 2014 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  TOTدورة تدريب المدربين التمهيدية  6

7 TOT    2017 األكاديمية المهنية للمعلمين 

 ورش العمل والمهمات العلمية  ب

 
بين   الجودة  ثقافة  نشر  حول  عمل  ورشة 

 2007 مركز ضمان الجودة جامعة حلوان  أعضاء هيئة التدريس 

 Microsoft E-Content 
Development Training 

Microsoft 2008 

7 How To Compete For 
Research Fund 

ورشة عمل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  
 التدريس والقيادات جامعة حلوان 

2011 

 2011 تنظيم المؤتمرات  8

 2011 إدارة الفريق البحثي  9

 2011 إدارة الوقت واالجتماعات  10

 2011 اإلدارة الجامعية  11
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 التاريخ  الجهة المانحة  عنوان الدورة التدريبية  م

 2011 التخطيط االستراتيجي  12

التخطيط االستراتيجي لمؤسسات   13
 التعليم العالي 

وحدة ضمان الجودة كلية التربية جامعة  
 حلوان 

2014 

وحدة ضمان الجودة كلية التربية جامعة   توصيف البرامج والمقررات  14
 حلوان 

2015 

 2010 كلية التربية جامعة حلوان ندوة غرف التدريس االفتراضية  15

16 
مسابقة مبارك العالمية للسالم  

 2009 الكتاب األفريقيين واألسيويين منظمة  والتنمية 

 تنظيم المؤتمرات العلمية  8
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

 2018 والقيادات جامعة حلوان 

 اإلحصاء التطبيقي  9

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
 والقيادات جامعة حلوان 

2019 

 2019 الجوانب القانونية في األعمال الجامعية  10

 2020 مشروعات البحوث التنافسية  11

 2020 العمل تحت الضغوط النفسية  12

 2020 مفاهيم االعاقة وطبيعتها  13

 ثانيا: كمدرب تعليمي تربوي 

 التاريخ  الجهة المنظمة  الفئة المستهدفة  عنوان الدورة التدريبية  م

1 
تدريب عملي لمحو األمية 
وتعليم الكبار في عمارة  
 االتحاد االشتراكي بحلوان 

للطالب/المعلمين في  
الدبلوم المهني  

 تخصص تعليم الكبار 

كلية التربية جامعة  
 2000 حلوان 

االنتاج الحربي/كلية   خريجي الجامعات  معلم محو األمية  2
 التربية بحلوان 

2005 -
2010 
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 تدريب عملي لتعليم العلوم  3
طالب الفرقة الثالثة  

 2000/2012 التربية بحلوان كلية  والرابعة 

4 
االتجاهات المعاصرة  

ومهارات مديري المدرسة  
 الثانوية 

مديري ومعلمي  
المدارس الثانوية  
المصرية من فئة  

 معلم أول/ معلم خبير 

في إطار مشروع تحسين  
التعليم الثانوي التابع  

لوحدة التخطيط والمتابعة  
بوزارة التربية والتعليم  

األكاديمية  وبالتعاون بين 
المهنية للمعلمين وكلية  

 التربية جامعة حلوان

2011 

2 
االتجاهات المعاصرة  

ومهارات مديري المدرسة  
 الثانوية 

2012 

إدارة الجودة الشاملة في   3
 المدرسة الثانوية 

2012 

صنع القرارات اإلدارية   4
 والتفويض اإلداري 

2012 

5 
إدارة األزمات في المدرسة  

 2012 الثانوية 

نظم االعتماد في المدرسة   6
 الثانوية 

2012 

التأهيل التربوي   اإلدارة والقيادة التربوية  7
للمعلمين غير  
الحاصلين علي  

 مؤهل تربوي 

التعاون المشترك بين  
كلية التربية جامعة، وكلية  
 التربية جامعة عين شمس 

15/4/2014  
إلي  

 االستراتيجي التخطيط  8 15/6/2014

 اإلدارة التعليمية  9
أعضاء هيئة التدريس  

 بجامعة حلوان 

مركز تنمية قدرات عضو 
هيئة التدريس بجامعة  

 حلوان 
2018 

أعضاء هيئة التدريس   إادرة الوقت واالجتماعات  10
 بجامعة حلوان 

  مركز تنمية قدرات
هيئة التدريس   أعضاء

 بجامعة حلوان 
2019 
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ومهارات  إدارة الصف  11
 التدريس الفعال 

األكاديمية المهنية   معلمي األزهر
 للمعلمين 

2019 

12 
إدارة الصف ومهارات  

 معلمي التعليم العام  التدريس الفعال 
األكاديمية المهنية  

 2019 للمعلمين 

إدارة الوقت واالجتماعات   13
“On Line" 

أعضاء هيئة التدريس  
 بجامعة حلوان 

مركز تنمية قدرات  
هيئة التدريس   أعضاء

 بجامعة حلوان 
2020 

 اإلشراف علي الرسائل 
 سنة اإلشراف العنوان  الرسالة 

 2015 1960الفكر التربوي للمعاهد األزهرية من عام  دكتوراه 

لتنميتهم تصور مقترح لورش العمل لمعلمي المدارس التجارية   ماجستير 
 المهنية علي ضوء احتياجاتهم التدريبية 

2017 

 المؤتمرات 
 المؤتمر  العنوان  نوع المشاركة  التاريخ 

6 -
7/2/2010  المشاركة ببحث  

"اتجاهات معاصرة في تطوير  
 التعليم في الوطن العربي" 

المؤتمر العلمي الثامن للجمعية  
المصرية للتربية المقارنة واإلدارة  

 التعليمية  

13/3/2010 " اتجاهات الشباب العربي إلي أين"  المشاركة ببحث    مؤتمر المجلس العربي للتربية األخالقية   
19 -

02/5/2010  المشاركة ببحث  
التعليم العالي في القرن  " 
واالستشرافات( )التحديات 21  

المؤتمر الدولي للجامعة اإلسالمية  
 العالمية باألردن 

2010 
المشاركة  
 بالحضور

مستقبل إعداد المعلم في كليات  
التربية وجهود الجمعيات العلمية في  

 عمليات التطوير بالعالم العربي 

مؤتمر كلية التربية جامعة حلوان السادس  
 عشر 

المشاركة   2012
المؤتمر العلمي العشرين للجمعية   التعليم والتقدم في دول آسيا واستراليا  بالحضور

 المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
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 المؤتمر  العنوان  نوع المشاركة  التاريخ 

المشاركة   2016
 بالحضور

 مؤتمر كلية اآلداب جامعة حلوان  اآلداب والدراسات البينية 

المشاركة   2017
تعليم الكبار جامعة عين مؤتمر مركز  تعليم الكبار والمستقبل  بالحضور

 شمس

 الندوات وحلقات المناقشة 

2008 
المشاركة  
بالمجلس األعلى للثقافة بمصر ندوة  اإلنسانيات والهوية الثقافية  بالحضور  

1999 -
0152  

المشاركة  
 بالحضور

حلقات المناقشة األسبوعية بقسم أصول   موضوعات متنوعة 
 التربية جامعة حلوان والمؤتمرات السنوية  

 
 
 

 الكتب المؤلفة والتي لها رقم إيداع 
 السنة  رقم إيداع  المكتبة  العنوان  م

 المكتبة األكاديمية  التعليم والمواطنة )رؤية مستقبلية(  1
 ناشر وموزع 

9711/2011 2012 

خارطة طريق للتحول لنظم التعليم   2
 الذكية  
 

 المكتبة األكاديمية 
 ناشر وموزع 

3028/2013 2013 

 اإلرهاب عبر الشبكة العنكبوتية  3
 

 المكتبة األكاديمية 
 ناشر وموزع 

3097/2014 2014 

أطفالنا ما بين أمير الشعراء   5
 والمستحدثات التكنولوجية 

 مكتبة الفتح 
 موزع 

22611/2014 2014 
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االتجاهات الحديثة للتربية علي حقوق   6
 اإلنسان

 المكتبة األكاديمية 
 ناشر وموزع 

26127/2016 2017 

اإلدمان التكنولوجي ورأس المال  7
 االجتماعي

 المكتبة األكاديمية 
 ناشر وموزع 

2018/26127 2019 

 المقررات التي شاركت في تدريسها 

 الكلية  العام الدراسي  المقرر  الفرقة م

1 

 األولي

  2018حتى  2011من  التربية وقضايا العصر

 جامعة حلوان -التربية

  2017حتى  2010من  المعلم ومهنة التعليم  2

 2011 معلم ما قبل المدرسة  3
 2012/2018 التربية وقضايا الطفولة  4

 2015، 2011 حقوق اإلنسان الثانية  5

6 

 الثالثة 

 2015، 2011 وتطبيقاته الفكر التربوي 

 2014 المدرسة والمجتمع  7

 2011 تاريخ التربية  8

 2011 التربية ومشكالت المجتمع  9
 2016 أسس تعليم الكبار  10

10 
 الرابعة 

األصول االجتماعية للتربية  
 2015 )الئحة قديمة( 

 األصول الفلسفية للتربية  11
 الئحة قديمة 

2011 ،2015 

األسس التربوية للتعليم   الرابعة  12
التعليم الصناعي   2010 الصناعي 

 بجامعة حلوان 
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13 
طالب البكالوريوس  
والدبلوم العام بالتربية  

 )ساعات معتمدة( 

 مبادئ التربية 
 مقدمة في اإلدارة 

 أصول التربية اإلسالمية 
 التعليم في المملكة 

 ه   1433/1434
 م  2012/2013

كلية التربية بالردف  
 جامعة الطائف 

14 
 طالب الدبلوم العام 

 جامعة حلوان -التربية 2015 األصول االجتماعية والفلسفية  مسار معلم 

 التربية /حلوان  2017 علم االجتماع المهني  تمهيدي ماجستير  15

 التربية/حلوان  2016 علم االجتماع الديني  تمهيدي دكتوراة  16
 

 بالمشاركة مع أعضاء قسم أصول التربية الكتب الدراسية المؤلفة 

 السنة  الفصول المؤلفة للباحثة  عنوان الكتاب  م

1 

 التربية وقضايا الطفولة 

 2011 التربية وحقوق الطفل 
2012 
2019 
2020 

 التربية والمواطنة  

 2012/ 2011 مهنة التعليم الذكية  معلم ما قبل المدرسة  2

3 
 التربية وقضايا العصر

 2012 التربية والمواطنة 
2014 

2015 -2019 

التحديات التي تواجه إعداد   المعلم ومهنة التعليم  4
 المعلم 

2013 
2014 

2015 -2020 
5 

 الفكر التربوي وتطبيقاته 
 2011 التربية عند بن خلدون 

 2015 ممارسات المعلم الواعية  

 2011 تعليم فكر المواطنة   األصول الفلسفية للتربية  6
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7 
 المدرسة والمجتمع 

 2013/2014 التنوع االجتماعي

 الشراكة المجتمعية 

8 
الفلسفية  االجتماعية و  األصول

 للتربية 

 نظريات رأسمال االجتماعي  -
المنظور االجتماعي   -

 لممارسة المعلم 
 التربية مفهومها وأصولها  -

2015 

9 

 أسس تعليم الكبار 

 لتعليم الكبار المدخل  -
الرؤي الفلسفية والنظرية لتعليم   -

 الكبار 
 محو األمية وتعليم الكبار  -
 تعليم الكبار والتنمية  -
 صور وأشكال تعليم الكبار -
نماذج لتعليم الكبار وإعداد   -

 معلم الكبار
 تطوير تعليم الكبار في مصر  -

2016 

10   

 التربية وقضايا الطفولة 

 مدخل التربية  -
 والتنمية والثقافة التربية  -
 اإلدمان التكنولوجي لألطفال  -
 العنف والمدارس اآلمنة  -
أدب الطفل الرقمي   -

 والمستحدثات التكنولوجية 
 تعريب التعليم  -

2018 
2019 
2020 

 األبحاث 
 تطوير كليات التربية بمصر" دراسة تحليلية"  •
 التعليم وتغير مفهوم المواطنة في المجتمع المصري"دراسة تحليلية"  •
 نظام مقترح لسنة امتياز بكليات التربية، وتأثيرها علي جودة األداء التعليمي  •
 التعليم وأزمة المواطنة بالمجتمع المصري  •
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 خارطة الطريق للتحول من النظم التقليدية للنظم الذكية.  •
 السالم والتنمية معركة دائمة ومستمرة  •
 طائف. نشر بحث األبعاد التربوية إلرهاب االنترنت بمجلة جامعة ال  •
نشر بحث مستقبل الحركة الطالبية مع تطور الحركات االجتماعية بمجلة التعليم والتنمية   •

 بمصر.
 . 2015نشر بحث بعنوان "المضامين التربوية لشعر شوقي لألطفال" مجلة مستقبل التربية  •
نشر بحث بعنوان دور الممارسات التكنولوجية في تنمية رأس المال االجتماعي )رؤية تربوية   •

 . 2015عاصرة( مجلة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ م
 2017متطلبات تعليم أدب الطفل الرقمي  •
 2017المنظمات العالمية للتربية علي حقوق اإلنسان في مصر  •
 2018تصور للهوية المهنية للجامعة في مجتمع المعرفة  •
 2019تصور مستقبلي لدمج ذوي االعاقة في التعليم الجامعي  •
تصور مستقبلي لدور التربية من أجل التنمية البشرية المستدامة   في مواجهة اإلدمان     •

 2020التكنولوجي للنشء 
المدرسة الثانوية الشاملة كمدخل للتمكين الفردي والمجتمعي للشباب المصري )تصور   •

 2020مقترح( 
 


