السيدة أ /عزة أحمد أحمد الخياط
قائم بعمل أمين الكلية – مدير ادارة شئون التعليم و الطالب
ججج

* البيانات الشخصية -:
االسم باللغة العربية  :عزة أحمد أحمد الخياط
االسم باللغة االنجليزية Azza Ahmed Ahmed ElKayat :
تاريخ الميالد 7191/8/71 :
محل الميالد  :شبين الكوم  -المنوفية
المؤهالت الدراسية  :بكالوريوس اقتصاد منزلى " مايو  " 7111بكلية البنات عين شمس
تخصص  :تغذية و كيمياء األغذية

بتقدير  :جيــــد

تاريخ التعيين بالضم 7114/4/2 :

تاريخ التعيين 7111/1/77 :

" خدمة عامة "

الرقم القومى 29118717117112 :
الدرجة الحالية  :كبير باحثين  -بدرجة مدير عام
الوظيفة الحالية  :كبير باحثين شئون التعليم والطالب
العنوان 74 :ش األمين و الجالء البحري  -شبين الكوم  -منوفية

* مجاالت الخبرة -:


كلفت بعمل " أمين كلية الحاسبات و المعلومات " بجانب عملها " مدير ادارة شئون التعليم والطالب "
( القرار رقم  114بتاريخ ) 2171/7/28



كلفت بعمل " مدير ادارة شئون التعليم و الطالب بكلية الحاسبات و المعلومات " اعتبارا من .2172/3/72

* التدرج الوظيفى -:
الوظـــيــــفة
ندبت للعمل بالجامعة لمدة ست شهور و ألحقت للعمل بكلية الحاسبات و المعلومات "
بوظيفة باحث شئون تعليم ثالث "
جدد ندبها لمدة عام اعتبارا من  2112/3/4الى 2113/3/3
رقيت للدرجة الثانية بوظيفة " باحث شئون تعليم ثان "
نقلت الى جامعة المنوفية بكلية الحاسبات و المعلومات  -جامعة المنوفية بوظيفة
" باحث شئون تعليم ثان "
رقيت لوظيفة " باحث شئون تعليم أول " بكلية الحاسبات و المعلومات  -جامعة المنوفية
ندب وظيفة" مدير ادارة شئون التعليم " بكلية الحاسبات و المعلومات  -جامعة المنوفية
عينت بوظيفة " كبير باحثين شئون التعليم " بكلية الحاسبات و المعلومات  -جامعة المنوفية

رقم القرار تاريخ القرار

تاريخ شغلها

226

22/9/2001

4/9/2001

697

2/3/2002

4/3/2002

27

25/6/2002

1/5/2002

198

13/8/2002 18/8/2002

556

1/7/2008 16/11/2008

1232

12/3/2012 12/3/2013

1558

1/10/2014 17/5/2015

* التقارير السنوية -:
سنة التقرير

الدرجة التى حصل عليها الموظف

التقدير

2179
2171
2178
2171

18
11
18
18

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز

* العالوات -:
نوع العالوة
األقدمية
األقدمية

تاريخ الحصول على العالوة
2118/9/22
2179/9/21

رقم القرار
211
182

* الدورات -:
اسم الدورة

الجهة المنفذة للدورة

تقدير

دورة تدريبية على الحاسب اآللى فى دورة حاسب اآللى مكثفة  -متخصصة
فى نظم معلومات شئون الطالب " لمدة  39ساعة "

االدارة العامة لمركز المعلومات  -ادارة التدريب على
الحاسب اآللى

ممتاز

حضر دورة تدريبية على الحاسب اآللى فى برنامج للشهادات المؤقتة

ادارة التدريب على الحاسب اآللى  -مركز نظم تكنولوجيا
المعلومات

ممتاز

اجتازت الدورة التدريبية فى نظم المعلومات االدارية ( ) MIS

نظم المعلومات االدارية ( ) MIS

ممتاز

مركز المعلومات بالجامعة

ممتاز

مركز الدراسات االستراتيجية و اعداد القادة بالجامعة

ممتاز

مركز الدراسات االستراتيجية و اعداد القادة بالجامعة

ممتاز

حضرت دورة تدريبية على الحاسب اآللى فى
( برنامج القيادات االشرافية " ) windows - Word - Internet
" لمدة  31ساعة "
حضرت دورة فى تنمية مهارات القيادة االشرافية للعاملين بالكادر العام
بالجامعة
حضرت دورة تدريبية على برنامج تقييم أداء األفراد

* اللجان المشارك فيها -:
اسم اللجنة

الصفة داخل اللجنة

عضو لجنة مجلس ادارة صندوق تطوير الخدمات الطالبية للعام الجامعى 2172/2173
عضو لجنة شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى 2171/2178
عضو لجنة شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى 2179/2171
عضو لجنة شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى 2171/2179
عضو لجنة شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى 2174/2171
عضو لجنة المختبرات و األجهزة العلمية 2178/2171
عضو لجنة مجلس ادارة صندوق تطوير الخدمات الطالبية للعام الجامعى 2171/2121
" قائم بعمل أمين كلية "
عضو لجنة المختبرات و األجهزة االجهزة العلمية للعام الجامعى 2171/2121
عضو لجنة شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى 2171/2121
عضو ضمن تشكيل فريق األعداد للتقدم لالعداد لجائزة التميز الحكومى
عضو ضمن تشكيل الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة
عضو اللجنة التنسيقية إلدارة البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة بالكلية
فى الفترة من العام الجامعى  2171/2178حتى تاريخه

أمين لجنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
أمين لجنة

* خطابات الشكر -:
خطاب الشكر

الجهة الموجه منها الخطاب

شكر و تقدير و اختيار سيادتها األم المثالية لعام 2171
شكر و تقدير على مشاركة الجادة و الفعالة و المتميزة فى ممارسة األنشطة الطالبية
" أمين الكلية "
شكر و تقدير بمناسبة تكريم سيادتها " أم " مثالية تقديرا و عرفانا لما بذلتموه من
جهد مخلص و عطاء كريم
شكر و تقدير على مشاركة الجادة و الفعالة و المتميزة فى ممارسة األنشطة الطالبية
شكر و تقدير على مشاركة الجادة و الفعالة و المتميزة فى ممارسة األنشطة الطالبية
" أمين الكلية "

جريدة عيون مصرية

**********

كلية الحاسبات و المعلومات
مكتب أ.د /رئيس الجامعة
كلية الحاسبات و المعلومات
كلية الحاسبات و المعلومات

