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 صورة

 نموذج بیانات أعضاء ھیئة التدریس

 

 

 

 

 بیانات شخصیة 
 
 

 االسم باللغة العربیة أمانى أحمد دمحم دمحم عید الدخنى

Amany Ahmed Mohammed Mohammed Eid eldokhny االسم باللغة االنجلیزیة 

 تاریخ المیالد  ١٢/١٢/١٩٨٤

 الجنسیة مصریة

  الحالة اإلجتماعیة  .زوجة وأم

  العلمیةالدرجة  ).اذ مساعدأست(مدرس 

  .مدرس تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمس -

  .أستاذ مساعد تقنیات التعلیم بقسم تقنیات التعلیم بكلیة التربیة جامعة الملك فیصل -

  الوظیفة الحالیة

  الدیانة  مسلمة

 الخبرة االكادیمیة 

  لتعلیم الجامعى فى اعاًماعشر اثنى  ١٢  

  

  سنوات الخبرة

٠١١٤٨٤٢٩٢٦١ 

٠١٠٩٧٣٨٦٩٧٤ 

٠٩٦٦٥٦٨١٤٩٢٢٥ 

  الجوال

aeldokny@kfu.edu.sa. 

dramanyeldokny@yhoo.com. 

  االیمیل

 

 

 المؤھالت العلمیة 
  
  

  سنة التخرج  الدولة  الكلیة  الجامعة  التخصص/ الة عنوان الرس  الدرجة العلمیة

تطویر بیئة تعلم شخصیة لثالث   دكتوراة 
استراتیجیات تعلیمیة وقیاس 
فاعلیتھا فى التحصیل وتنمیة 
مھارات التفاعل االجتماعى 

 عین شمس
 

التربیة 
 النوعیة

جمھوریة مصر 
 العربیة

٢٠١٣  

mailto:aeldokny@kfu.edu.sa
mailto:dramanyeldokny@yhoo.com
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  سنة التخرج  الدولة  الكلیة  الجامعة  التخصص/ الة عنوان الرس  الدرجة العلمیة

لدى طالب تكنولوجیا التعلیم 
بمرحلة الدراسات العلیا 

  .واتجاھاتھم نحوھا
دراسة مقارنة بین تأثیر الصور   ماجستیر

الفوتوغرافیة وبرنامج وسائط 

تقان إلفائقة لتحقیق مستوى ا

في مادة األحیاء لدى طالب 

الصف األول من التعلیم 

  . الثانوي

جمھوریة مصر   التربیة عین شمس

 العربیة
٢٠١٠ 

 عین شمس  تكنولوجیا التعلیم بكالوریوس

 

بیة التر
 النوعیة

جمھوریة مصر 

 العربیة
٢٠٠٥  

 

 

 

  :عضویات اللجان

  .بكلية الرتبية النوعية جامعه عني مشس يف جلنة الدراسات العليا عضو - ١

  .عضو يف اللجنة الثقافية بكلية الرتبية النوعية جامعه عني مشس - ٢

  .أمني مسنار قسم تكنولوجيا التعليم �لكلية - ٣

  .عضو بلجنة التدريب امليداين ومشروع التخرج �لقسم - ٤

  .)اخلطة االسرتاتيجية (منسق جودة �لكلية- - ٥

  .ضو بلجنة اعداد الئحة قسم تكنولوجيا التعليمع- - ٦

  .عضو �للجنة التنظيمية �جلمعية املصرية ومؤمترها لتكنولوجيا التعليم- - ٧

  .عضو �للجنة التنظيمية للمؤمتر السنوى لكلية الرتبية النوعية - ٨

  .عضو �جلمعية العربية لتكنولوجيا التعليم - ٩

  .ية جلنة التحرير اخلاصة مبجلة الكليف االشرتاك - ١٠

 .٢٠٠٧ تخصص تكنولوجیا التعلیم عین شمس التربیة النوعیة جمھوریة مصر العربیة  :دبلومة 

   : دورات تدریبیة

  .جمیع الدورات التدریبیة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس لدرجة معید ومدرس مساعد

  

  

  شھادات اخرى
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  ).TofL (احلصول على شهادة اجادة اللغة االجنليزية - -١١

  .احلصول على عدد من الدورات التدريبية مبركز ضمان اجلودة واالعتماد جبامعة عني مشس حول اعداد اخلطة االسرتاتيجية -١٢

  .عضو اساسى ىف جلنة اإلشراف على موقع الكلية عرب الشبكة- -١٣

  . �جلامعةmisعضو بلجنة ال  -١٤

الثة حلقات �لتليفزيون املصرى بقناة التعليم العاىل حول موضوعات بيئات التعلم الشخصية، الوسائط الفائقة، الثقافة البصرية ىف تسجيل عدد ث -١٥

٢٠١٥.  

العاىل �لتليفزيون القيام بتسجيل حلقات تليفزيونية ملقررات انتاج الرسومات التعليمية اإلليكرتونية، والربجمة �ستخدام الربامج اجلاهزة على قناة التعليم  - ١٦

  .٢٠١٦/ ٢١/١: ١١/١أذيعت احللقات من ......................................املصري وعددها عشرة حلقات

  .عضو في لجنة االختبارات النصفیة بكلیة التربیة جامعة الملك فیصل - ١٧

  . عضو في مجلس قسم تقنیات التعلیم بكلیة التربیة جامعة الملك فیصل- - ١٨

  

 ً    الـخـبـرات التدریسیة:خـامـسـا

  .تدریس مادة تصمیم تعلیمى  ١

  .تدریس مادة قراءات فى التخصص باللغة االنجلیزیة  ٢

  الدكتوراه/ مرحلة الدراسات العلیا...................... التعلیمفيتدریس مادة تطبیقات الحاسب   ٣

  .تدریس مادة انتاج الرسومات التعلیمیة التقلیدیة وااللكترونیة  ٤

  .تدریس مادة برمجة  ٥

  .تدریس مادة التعلیم االلكترونى  ٦

  .تدریس مادة تصویر فوتوغرافى  ٧

  . العملیةعلى التربیةاإلشراف   ٨

  .تدریس مادة انتاج برامج فیدیو  ٩

  .اإلشراف على مشروعات التخرج  ١٠

  .تدریس مادة اجھزة عرض  ١١

  .تدریس مادة البرمجة باستخدام البرامج الجاھزة  ١٢

  ).جامعة الملك فیصل.......................................................(تصمیم صفحات الویب  ١٣

  ).جامعة الملك فیصل..................................................................(تقنیات تعلیم  ١٤
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  ).جامعة الملك فیصل......................(...........................تطبیقات الحاسب في التعلیم  ١٥

  

 ً   :الـخـبـرات اإلشرافیة: سادسـا

  . للحاسب األلى بمحافظة المنیاالعالي معید بالمعھد رسالة ماجستیر للباحثة شیماء عبد العظیم انور  ١

  بعنوان

 مادة في االبتكاريمھارات التفكیر على تنمیة   بیئة تعلم عبر الویبفي التعلیمي فاعلیة اختالف أسالیب تنظیم المحتوى "
"اتجاھاتھم نحوھامن الطالب المتفوقین دراسیاً و  لدى عینةاآلليصیانة الحاسب   

The Effectiveness of the different Methods of Organizing Educational content in the learning 
environment via the web on the development of Innovative Thinking Skills in computer 

maintenance material in a sample of students who have Excelled Academically and attitudes 
towards it. 

  .مدرس مساعد بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمسرسالة دكتوراة للباحثة فاطمة الزھراء   ٢

  بعنوان

 والدافع�ة لد� طالب ال�صر�  على تنم�ة مهارات التف�یر اإللكتروني بیئة التعلم في ار�يالتش فاعل�ة حجم مجموعة التعلم "

  ".تكنولوج�ا التعل�م

  .النبي مدرس مساعد بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمسم مروة دمحم عبد .مرسالة دكتوراه للباحثة   ٣

  بعنوان

 في بیئة العوالم االفتراضیة ثالثیة االبعاد وأثرھما على تنمیة المفاھیم العلمیة وحب )الجزءالكل الى / الجزء الى الكل (نمطا عرض الرسومات 
  "االستطالع لدى تالمیذ الصف الثاني الثانوي في مادة االحیاء 

  
Style graphics display (Part Alkl- to all the segment) in the worlds of virtual three-dimensional environment and 

their impact on the development of scientific concepts and curiosity among second grade secondary pupils in 
biology  

  
  

  :الكتب المنشورة: سا�عاً 

 ).١(انتاج الرسومات التعل�م�ة اإلل��ترون�ة  - ١

 ).٢(انتاج الرسومات التعل�م�ة اإلل��ترون�ة  - ٢

  .لجاهزةالبرمجة �استخدام البرامج ا - ٣

  :برامج الحاسوب: امناً ث

 Spss 

 Photoshop 

 Director 

 Flash 

 Edrawmax 
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 Snagite 

 Cinema4d 

 All kind open sources 

 Piktochart 

 Pow town 

 HTML 

 Dream weaver 

 Author wear  

 Office package  

  المؤتمرات التي سب� حضورها: تاسعاً 

  :ذات العالقة �مجال تكنولوج�ا التعل�م والتعل�م اإلل��ترونى مثلجم�ع المؤتمرات التى عقدت فى جمهور�ة مصر العر��ة 

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

  ).٢٠١٥: ٢٠٠٥ (التعل�مي الكمبیوترمؤتمر جمع�ة  - 

  ).٢٠١٥: ٢٠٠٥( التعل�م لتكنولوج�امؤتمر الجمع�ة العر��ة  - 

  سابعا االبحاث المنشورة

والتر��ة الخاصة تم نشرها في الجمع�ة المصر�ة عدة أ�حاث في مجال تكنولوج�ا التعل�م 

     .لتكنولوج�ا التعل�م




