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 المؤهالت العلم�ة 

  

  سنة التخرج  التقدیر  الدولة  الكل�ة  الجامعة  التخصص/ عنوان الرسالة   الدرجة العلم�ة

فاعل�ة استخدام أنما� التعلم في   د�توراة 

ب اإلجتماع�ة بیئة ش��ـات الو�ـ

فى تنمیـة مهارات حل المش�الت 

لد� طالب تكنولوج�ا التعل�م 

�مرحلة الدراسات العل�ا واتجاهاتهم 

 نحو التعلم عبر الش��ات

جمهور�ة مصر  التر��ة حلوان

 العر��ة

  ٢٠١٢  امت�از

نموذج مقترح لفصل افتراضى   ماجستیر

لتدر�س مقررات الدراسات العل�ا 

  عل�م�أقسام تكنولوج�ا الت

جمهور�ة مصر   التر��ة حلوان

 العر��ة

التوص�ة 

�ط�اعة 

الرسالة على 

نفقة الجامعة 

وت�ادلها بین 

الجامعات 

والمراكز 

  ال�حث�ة

٢٠٠٩ 

  -تكنولوج�ا التعل�م  ��الور�وس

  ووسائل وم�ت�ات

جمهور�ة مصر  التر��ة حلوان

 العر��ة

امت�از مع 

مرت�ة الشرف 

االولى على 

  الدفعة

٢٠٠٥  

 نى فى التر��ة المناهج وطرق التـدر�س بتقـدیر  جیـد جـًدا �ل�ـة التر��ـة جامعـة حلـوان دبلوم مه

٢٠٠٦. 

  ل�ـة التر��ـة جامعـة ) األول علـى الـدبلوم(خاص فى  تكنولوج�ا التعلـ�م بتقـدیر جیـد جـدًا دبلوم�

  .٢٠٠٧حلوان 

 

  شهادات اخر� 

 

 

 

 

 

     



  التخصص  دالبل  التقدیر  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة

 ال��الور�ـوس
جمهور�ة   امت�از مع مرت�ة الشرف حلوان  ٢٠٠٥

  مصر العر��ة

  تكنولوج�ا تعل�م

 الماجســــتیـر
توص�ة بت�ادل الرسالة مع  حلوان  ٢٠٠٩

 الجامعات والجهات ال�حث�ة

جمهور�ة 

 مصر العر��ة

 تعل�م -تكنولوج�ا تعل�م

 الكترونى

 الد�ـتــــوراه

 امت�از حلوان ٢٠١٢

 

مهور�ة ج

 مصر العر��ة

 تعل�م -تكنولوج�ا تعل�م

 ال��ترونى

  السجل الوظ�في:أوال 

  الفترة الزمن�ة  جهة العمل  الوظ�فة

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦  �ل�ة التر��ة بجامعة حلوان  معید

  ٢٠١٢-٢٠٠٩  �ل�ة التر��ة بجامعة حلوان  مدرس مساعد

   اآلن-٢٠١٣  �ل�ة التر��ة بجامعة حلوان  مدرس

  ات الـعـمـلـیـة واالستشار�ةالـخـبـر :  ثان�أ

 .منس� جودة �الكل�ة-  ١

  .مراجع داخلى بلجنة الجودة-

  .عضو بلجنة اعداد الئحة قسم تكنولوج�ا التعل�م-

  .عضو �الجمع�ة المصر�ة لتكنولوج�ا التعل�م-

  وعددها اثنى عشر . حضور دورات تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س �المجلس األعلى الجامعات-

  .رةدو )١٢(

  )TofL (الحصول على شهادة اجادة اللغة االنجلیز�ة-

  . �الكل�ةمدرب بلجنة الجودة-

  .مدرب �االكاد�م�ة المهن�ة للمعلمین-

  .مدرب بدورات ش�اب الخر�جین على استخدام التقن�ات-



  . �الكل�ةIcdlمدرب -

 Moodle  مثل المدرب أنظمة أدارة تعلم الكترونى-

  .م المفتوح ��ل�ة الفنون الجمیلة �االس�ندر�ة للمقررات االلكترون�ةعضو فى لجنة مشروع التعل�-

  .منس� معامل أجهزة العرض داخل الكل�ة-

  . عضو مجلس ادارة مر�ز تكنولوج�ا التعل�م ��ل�ة التر��ة جامعه حلوان-

  . من شر�ة ما��روسوفتTOT الحصول على شهادة -

  .واالجهزة التعل�م�ةعضو فر�� مشروع تطو�ر �ل�ه التر��ة والمعامل -

 .تطو�ر برامج التعل�م الصناعى وتأهیلها لالعتمادعضو فر�� مشروع -

  

  الـخـبـرات التدر�س�ة: ثالثا

  .تدر�س مادة تصم�م تعل�مى لطالب الدراسات العل�ا  ١

  .تدر�س مادة مناهج �حث فى التخصص لطالب الدراسات العل�ا  ٢

  .دراسات العل�اتدر�س مادة تعل�م الكترونى لطالب ال  ٣

  .تدر�س مادة الرسومات تعل�م�ة  ٤

  .تدر�س مادة �مبیوتر تعل�مى  ٥

  .تدر�س مادة تصو�ر فوتوغرافى  ٦

  .تدر�س مادة انتاج برامج فیدیو  ٩

  .تدر �س مادة المونتاج االلكترونى  ١٠

  .تدر�س مادة اجهزة عرض  ١١

  .�اتدر�س مادة ص�انة أجهزة العرض لطالب الدراسات العل  ١٢

  .تدر�س مادة الوسائل التعل�م�ة  ١٣

  .تدر�س مادة تصنیف دیو� العشر�   ١٤



  .تدر�س مادة تصنیف غیر عشر�   ١٥

  .تدر�س مادة نظم معلومات ببلیوجراف�ة  ١٦

  .تدر�س مادة تكشیف واالستخالص  ١٧

  .تدر�س مادة تحلیل موضوعى عام ومتخصص  ١٨

  .تدر�س مادة فهرسة وصف�ة وموضوع�ة  ١٩

  .تدر�س مادة تكنولوج�ا التعل�م لطالب الدراسات العل�ا  ٢٠

  .تدر�س مادة انتاج برامج لذو� االحت�احات الخاصة  ٢١

  .تدر�س مادة مشروع التخرج  ٢٢

  :الـخـبـرات اإلشراف�ة: را�ٌعا

 . رسائل ماجستیر فى مجاالت التعل�م االلكترونى٨االشراف على -

 اكتو�ر اشراف مشترك مع عمید الكل�ة ورئ�س ٦لواقع االفتراضى بجامعه االشراف على رسالة د�توراة فى مجال ا -

 .القسم ��ل�ة التر��ة جامعه حلوان

:االشراف على ال�حوث التكمیل�ة لرسائل الماجستیر والد�توراه:خامًسا  

)تألیف الكتب والتدر�س(اإلنتاج العلمى  :سادًسا   

یئة التدر�س ��ل�ة التر��ة جامعة حلوان مثل �تاب تكنولوج�ا المشار�ة فى تألیف �تب علم�ة مع نخ�ة من أعضاء ه-

  ).التعل�م ، التعل�م االلكترونى، وانتاج برمج�ات لذو� االحت�اجات الخاصة

  :برامج الحاسوب :سا�ًعا

 Spss  

 photoshop 

 Director 

 Flash 

 Edrawmax 

 Snagite 

 Cinema4d  

 All kind open sources 

 Piktochart  

 Powtown  

 Office backage 



  

  : الدورات التدر�ب�ة وورش العمل:ثامًنًا 

 FLDPأوًال دورات مشروع تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س      

  �١مر�ــز تنم�ــة قــدرات أعــضاء هیئــة التــدر�س والق�ــادات بتــار�خ  " تــصم�م المقــرر الجــامعى"ورشــة عمــل �عنــوان-

٣/٨/٢٠٠٦. 

  ١٩ز تنم�ــة قــدرات أعـــضاء هیئــة التـــدر�س والق�ــادات بتـــار�خ �مر�ـــ" أخالق�ــات وآداب المهنـــة"ورشــة عمــل �عنـــوان-

٢١/٩/٢٠٠٦. 

  �١٠مر�ــز تنم�ــة قــدرات أعــضاء هیئــة التــدر�س والق�ــادات بتــار�خ  " أســالیب ال�حــث العلمــى"ورشــة عمــل �عنــوان-

١٣/١٢/٢٠٠٦. 

  ـــــدر�س الفعـــــال"ورشـــــة عمـــــل �عنـــــوان -�١٧خ �مر�ـــــز تنم�ـــــة قـــــدرات أعـــــضاء هیئـــــة التـــــدر�س والق�ـــــادات بتـــــار " الت

٢٠/١٢/٢٠٠٦. 

  ــــساعات المعتمــــدة"ورشــــة عمــــل �عنــــوان -�١٨مر�ــــز تنم�ــــة قــــدرات أعــــضاء هیئــــة التــــدر�س والق�ــــادات بتــــار�خ " ال

٢٠/٣/٢٠٠٧. 

  مر�ـز تنم�ـة قـدرات أعـضاء هیئـة التـدر�س والق�ـادات بتـار�خ " استخدام التكنولوج�ـا فـى التـدر�س"ورشة عمل �عنوان�

٢٠/١١/٢٠٠٧-١٨. 

  �٨مر�ـــز تنم�ـــة قـــدرات أعـــضاء هیئـــة التـــدر�س والق�ـــادات بتـــار�خ " تو�یـــد الجـــوده واالعتمـــاد"ورشـــة عمـــل �عنـــوان-

١٠/٧/٢٠٠٧. 

  �٢١مر�ـــز تنم�ـــة قـــدرات أعـــضاء هیئـــة التـــدر�س والق�ـــادات بتـــار�خ  " نـــشر ال�حـــوث العلم�ـــة"ورشـــة عمـــل �عنـــوان-

٢٣/٢/٢٠١٢. 

  فـى م�ـة قـدرات أعـضاء هیئـة التـدر�س والق�ـادات �مر�ـز تن" إستخدام التكنولوج�ـا فـى التـدر�س " ورشة عمل �عنوان

 ٢٠١٥ فبرایر ٢٣-٢٢

  مـایو ٢١-٢٠فـى �مر�ز تنم�ة قدرات أعضاء هیئـة التـدر�س والق�ـادات  "التخط�� االستراتیجى" ورشة عمل �عنوان 

٢٠١٥ . 

  د�ـسمبر ٣٠-٢٩فـى �مر�ز تنم�ة قدرات أعضاء هیئة التدر�س والق�ـادات " إدارة الفر�� ال�حثى"ورشة عمل �عنوان 

٢٠١٥. 

 نــشر ثقافـة الجـودة للــسادة أعـضاء الجــودة فـى اطـار مــشروع تطـو�ر بــرامج التعلـ�م الــصناعى "ورشـة عمـل �عنـوان

 .٢٠١٦ نوفمبر ١٤ فى"وتأهیلها لالعتماد

 

  : دورات تدر�ب�ة متنوعة

 شهادة ICTB م٢٠٠٦ المجلس األعلى للجامعات – دورة شاملة فى الحاسب اآللى . 

 شهادةICDL  م٢٠٠٨ القاهرة  وزارة اإلتصاالت_ دورة شاملة في الحاسب األلى . 

  الحصول على شهادة �فاءة اللغة اإلنجلیز�ةTOEFL . 

  مستقبل إعـداد المعلـم فـى �ل�ـة التر��ـة وجهـود " ضمن فاعل�ات مؤتمر "غرف الفصول االفتراض�ة"ورشة عمل عن

ــــالم العر�ــــى ــــات التطــــو�ر �الع ــــة فــــى عمل� ــــات العلم� ــــرة مــــن "الجمع� ــــوان فــــى الفت ــــة جامعــــة حل -٢٨ ��ل�ــــة التر��

 . ٢٠١٠/مارس/٢٩



  

  

  المؤتمرات التي سب� حضورها: تاسًعا

  :كترونى مثللجم�ع المؤتمرات التى عقدت فى جمهور�ة مصر العر��ة ذات العالقة �مجال تكنولوج�ا التعل�م والتعل�م اإل - 

  )٢٠١٥: ٢٠٠٥(مؤتمر الجمع�ة المصر�ة  - 

  ).٢٠١٥: ٢٠٠٥(وتر التعل�مى بیكممؤتمر جمع�ة ال- 

  ).٢٠١٦: ٢٠٠٥(مؤتمر الجمع�ة العر��ة لتكنواوج�ا التعل�م -

  : المؤتمرات:عاشًرا 

  :أوال تنظ�م مؤتمرات       

  ٢٠٠٧ لكل�ة التر��ة جامعة حلوان الیو�یل الفضىالمشار�ة فى تنظ�م -١

آفـاق . إعـداد المعلـم وتنم�ـه " �ـة جامعـة حلـوان �عنـوان المشار�ة فى تنظ�م المؤتمر الـدولى الخـامس عـشر ��ل�ـة التر�-٢

  . م ٢٠٠٨عام  " التعاون الدولى واستراتیج�ات التطو�ر

   ٢٠١٤/٢٠١٥ المنعقد ��ل�ة التر��ة جامعة حلوان للعام الجامعى "یوم الخر�جین والتوظیف" المشار�ة فى تنظ�م -٣

" التر��ـة ودعـم الشخـص�ة المـصر�ة" التر��ـة جامعـة حلـوان �عنـوان المشار�ة فى تنظ�م المؤتمر العلمى الثامن عشر لكل�ة 

  . ١٩/١١/٢٠١٥-١٨ التر��ة جامعة حلوان فى ��ل�ة

 ��ل�ــة "مــسا�قة طمــوح لر�ــادة األعمــال المجتمع�ــة بإســتخدام تكنولوج�ــا المعلومــات" المــشار�ة فــى تنظــ�م نــدوة �عنــوان -٤

  .٢٠١٦ مارس ١٣التر��ة جامعة حلوان فى 

ــل" �ة فــى تنظــ�م األســبوع البیئــى األول ��ل�ــة التر��ــة جامعــة حلــوان تحــت شــعارالمــشار -٥  فبرایــر ٢١ فــى الفتــرة مــن "إفع

  . ٢٠١٦ فبرایر ٢٥ إلى ٢٠١٦

   اال�حاث المنشورة:أحد� عشر 

  . أ�حاث منشورة فى المجلة المصر�ة لتكنولوج�ا التعل�م و�حث دولى٥

  : خبرات متنوعة:اثنى عشر

وأجر�ـت الدراسـة علـى " إحجام الش�اب عـن تعلـم أعمـال التـشیید والبنـاء"أس�اب راسة استطالع�ة عن المشار�ة فى د-١  

ـــــةمحافظـــــات القـــــاهرة ، أســـــیو� ، األســـــ�ندر�ة ، والدراســـــة تا�عـــــة  ـــــدر�ب المهنـــــىلهیئ ـــــ�م الفنـــــى والت   إصـــــالح التعل

)TEVT(chnical Vocational Education and TrainingTe.  

 �القر�ـة الذ��ـة �Orangeـشر�ة أورنـج  Subsidy Mobile Wallet (SMW) Projectالمـشار�ة فـى مـشروع -٢

لدراسة مش�الت الكروت الذ��ة فى الحصول على التمو�ن السلعى وأجر�ت الدراسة على محافظات السو�س ، المنوف�ة 

  . ، حلوان ، بنى سو�ف

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Feducation%2Fthemes%2Feducation-building-blocks%2Ftvet%2F&ei=mk-nUoiPLqOJ0AW08YDwBw&usg=AFQjCNFeSdo2v5HbATFEgnkIkAbCyYSGPA&sig2=ijJcFqELFs1lwv-NR5d_IQ&bvm=bv.57799294,d.d2k


فـــى العـــام الجـــامعى " نظـــام ســـاعات معتمـــدة" تكنولوج�ـــا التعلـــ�م  برنـــامج  ماجـــستیر المـــشار�ة فـــى إعـــداد توصـــیف -٣

٢٠١٥/٢٠١٦ -٢٠١٤/٢٠١٥ .  

  :المشار�ات اإلعالم�ة:الثالث عشر 

 .قناة التعل�م العالى"  یناب�ع المعرفة" برنامج " التعل�م االلكترونى"  أر�ع حلقات تل�فز�ون�ة �عنوان  - ١

  : ضو�ات لجانع

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧عضو لجنة تشعیب الطالب الجدد �الكل�ة العام الجامعى العام الجامعى  . ١

 .٢٠١٣عضو لجنة ادارة شئون القسم التا�عة للجان الجودة واالعتماد �الكل�ة منذ عام  . ٢

عـــــضو مجلـــــس قــــــسم  تكنولوج�ـــــا التعلــــــ�م حتـــــى تار�خــــــه وأمـــــین مجلــــــس القـــــسم فــــــى العـــــام الجــــــامعى  . ٣

٢٠١٤/٢٠١٥ .  

ـــــسانس . ٤ ـــــة تطـــــو�ر الئحـــــة الل� ـــــوان العـــــام الجـــــامعى /عـــــضو لجن ـــــة جامعـــــة حل ـــــة التر�� ال��ـــــالور�وس ��ل�

٢٠١٣/٢٠١٤. 

، ٢٠١٤/٢١٥عــضو لجنـــة توصـــیف برنـــامج  الماجـــستیر تكنولوج�ــا التعلـــ�م �ل�ـــة التر��ـــة جامعـــة حلـــوان . ٥

٢٠١٥/٢٠١٦. 

 .٢٠١٥/٢٠١٦عضو مجلس ادارة مر�ز تكنولوج�ا التعل�م  . ٦

 ٢٠١٥/٢٠١٦الثقاف�ة ��لة التر��ة جامعه حلوانعضو لجنة العالقات  . ٧

 .��ل�ة التر��ة جامعه حلوان. منس� مشروع تطو�ر برامج التعل�م الصناعى وتأهیلها لالعتماد . ٨




