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ا
رابعب :بزايح وقىاعذ بيبَبث قًج بخصًيًهب وحطبيقهب فى انكهيت :

 تصميم برنامج كمبيوتر لمنتائج بكنتروالت البكالوريوس بالكمية ،وبرنامج لمنتائج بكنترول الدراسات العميا بالكمية. -تصميم دليل الطالب بالكمية ( دليل لمرحمة البكالوريوس ،وآخر لمرحمة الدراسات العميا) 1912م.

 تصميم قواعد بيانات لمموظفين واعضاء هيئة التدريس وشئون الطالب والدراسات العميا بالكمية.ا
خبيسب  :األَشطت  ،وانُذواث وورش انعًم واملؤمتزاث وانذوراث ( فى جمـبل خذيـت انعًهيـت انخعهيًيـت ،
وخذيت انبيئت واجملخًع  ،وجمبل َظى اجلىدة والعخًبد) :

 المشاركة فى العديد من الممتقيات والمؤتمرات العممية ( محمية – دولية ) فى مجال تكنولوجيا التعميم والكمبيوترالتعميمى بالعديد من الجامعات المصرية من عام  1911وحتى اآلن.

 مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياادات بجامعاة بنهاا مان عاام  1911وحتاى اآلن ،حياثأقوم بالتدريب بالبرامج التالية بالمركز :إدارة المواقع االلكترونية – أخالقياات البحاث العمماى – اساتخدام التكنولوجياا

في التدريس – التحميل اإلحصائى بإستخدام برنامج  – SPSSتسويق البحث العممى.

 مدرب بمشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات بجامعة بنها والمعتمد مان المجماس العماى لمجامعاات ،بداياة مانشهر مايو عام  1913وحتى اآلن.

 تدريب طالب جامعة بنها فى دورات الحصول عمى شهادة . ICDL -عضو بمجمس الكمية من عام  1911وحتى أكتوبر .1912

 -مدير مركز الخدمة العامة بالكمية بداية من شهر أكتوبر  1913وحتى اآلن.

 مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات (  ) IT UNITبالكمية ،والحصاول عماى المركاز الول عماى مساتوع جمياع كميااتجامعة بنها العديد من المرات ،وذلك من عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 المسئول عن ادارة وتنفيذ أنشطة وخطة تدريب ( اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم – الموظفين – الطالب ) بالكميةعمى الحاسب اآللى وقواعد بيانات نظم المعمومات االدارية (  ) MISمن عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 المسئول عن إدارة وتطوير وتحديث البوابة االلكترونية لمكمياة عماى االنترنات  ،دوادارة مواقاع اعضااء هيئاة التادريسومعاونيهم عمى البوابة االلكترونية لجامعة بنها من عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 المسئول عن إدارة ومتابعة وتنفيذ أنشطة المكتبة الرقمية بالكمية  ،وأنشطة قواعد بيانات نظم المعمومات االدارية(  ) MISبالكمية ( الكنترول اإللكترونى  -نظام اعضاء هيئة التدريس – نظام شئون الطالب – نظام الدراسات

العميا – نظام الجودة ) من عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكمية عمى كيفية تفعيل واستخدام وانتاج المقررات االلكترونية بالتعاون مع مركزالتعميم االلكترونى بالجامعة من عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 المشاركة كمدرب فى العديد من ورش العمل بالكمية بعنوان " كيفية تفعيل واستخدام اعضاء هيئة التدريسومعاونيهم لممكتبة الرقمية " من عام  1911وحتى نوفمبر .1912
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 مدرب فى العديد من ورش العمل بالكمية بعنوان " :كيفية تفعيل واستخدام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لممكتبةالرقمية "  " ،ادارة المواقع االلكترونية "  " ،التعمم اإللكترونى وانتاج وتفعيل المقررات اإللكترونية "  " ،خدمات

البوابة اإللكترونية "  ،وذلك من العام  1917/1911وحتى شهر نوفمبر من العام الجامعى .1913/1912

 التدريب فى برنامج (الترقى فى وظائف كادر المعممين) التابع لألكاديمية المهنية لممعممين بالقاهرة والقميوبية منعام  1911حتى عام  1913م.

 التدريب عمى الكمبيوتر واالنترنت باالدارة المركزية لمتدريب بقصر الثقافة ببنها  ،والقاء محاضرات بعنوان "الكمبيوتر واالنترنت وثقافة الطفل " بقصر الثقافة ببنها عام .1917

 -المساهمة الفعالة فى رفع التصنيف العالمى لمبوابة اإللكترونية لجامعة بنها من عام  1911وحتى اآلن.

 المشاركة كمدرب فى العديد من ورش العمل عن التعمم االلكترونى وتفعيل واستخدام وانتاج المقررات االلكترونيةبالكمية من عام  1911وحتى نوفمبر .1912

 تدريب طالب الكمية وطالب المجتمع المحمى عمى استخدام الحاسب اآللى واالنترنت ،من خالل مركز الخدمة العامةبالكمية من عام  1911وحتى اآلن.

 -المشاركة فى عمل بروتوكول تعاون مشترك بين كمية التربية النوعية جامعة بنها وجمعية تنمية المجتمع المحمى

بكفر تصفا – مركز كفر شكر بمحافظة القميوبية لعقد دورات تدريبية فى الحاسب االلى  ،والتدريب عمى ، ICDL
وصيانة الحاسب اآللى عام 1911/1917م.

 -المشاركة فى جميع انشطة الجودة بالكمية منذ عام  1993وحتى اآلن.

 -عضو بفريق مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنها من عام  1917وحتى اآلن .

 -عضو مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكمية من عام  1911وحتى .1912

 -عضو فى الفريق التنفيذع لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكمية من عام  1911وحتى اآلن.

 عضو فى الفريق التنفيذع لمشروع دعم وتطوير الفاعمية التعميمية (  ) SDEEبالكمية بالتعاون مع إدارة دعمالجودة والتأهيل لإلعتماد بوزارة التعميم العالى بدءاً من عام  1912وحتى اآلن.

 رئيس فريق معيار التعميم والتعمم والتسهيالت المادية لمتعمم بوحدة ضمان الجودة بالكمية حتى عام .1912 رئيس فريق معيار الطالب والخريجون بوحدة ضمان الجودة بالكمية من عام  1912وحتى اآلن. رئيس لجنة المعايير الكاديمية بوحدة ضمان الجودة بالكمية من عام  1911وحتى .1912 -عضو فى الفريق المركزع لمتخطيط االستراتيجى بجامعة بنها من عام  1911وحتى اآلن.

 عضو فى لجنة تقييم ومراجعة وتحديث الخطط االستراتيجية لجميع كميات جامعة بنها .1911/1917 -عضو فى لجنة إعداد وصياغة الخطة االستراتيجية لجامعة بنها . 1911/1917

 -عضو فى فريق التخطيط االستراتيجى بالكمية من عام  1911وحتى عام 1913م.

 المشاركة فى إعداد وصياغة وكتابة الخطة االستراتيجية لكمية التربية النوعية ،ولجامعة بنها.-7-

 -المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " الجودة الشاممة " بتاريخ  1917/4/15بوحدة الجودة بالكمية.

 -المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " زيارة الدعم الفنى " بتاريخ  1917/11/14بوحدة الجودة بالكمية.

 المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " دراسة التحميل البيئي لمؤسسات التعميم العالى " بتاريخ  1911/1/16بوحدةالجودة بالكمية.

 المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " توصيف البرامج والمقررات التعميمية " فى يوليو 1917بوحدة الجودة بالكمية. المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات " بوحدة الجودة بالكمية عام 1917م . -المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " مناهج البحث العممى " بوحدة الجودة بالكمية فى فبراير 1917م.

 -المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " إدارة نظام محتوع مواقع الكميات " بادارة الجامعة " فبراير . 1911

 المشاركة فى ورشة عمل بعنوان " إدارة ( إنشاء  /صيانة ) المواقاع التعميمياة لعضااء هيئاة التادريس عماى البواباةااللكترونية لجامعة بنها " بإدارة الجامعة 1917/6/16م.

 المشاركة فى ورشة عمل المعايير الكاديمية القومية المرجعية التابعة لبرنامج إقامة نظم داخمية لضمان الجودة فىكميات التربية النوعية ،وكان مقرها مركز المؤتمرات – كمية الطب  -جامعة اإلسكندرية.

 -المشاركة فى ورشة عمل تقييم مشروعات تطوير التعميم بجامعة بنها.

 -حضور العديد من الندوات وورش العمل عن مشروع ضمان الجودة واالعتماد ( ،)QAAPو (. )QAAP2

 -عضو فى الفريق التنفيذع لمشروع  QAAP2بالكمية ،وعضو فى الفريق التنفيذع لمشروع  CIQAPبالكمية.

 المشااااركة فاااى إعاااداد خطاااة تنمياااة الماااوارد الذاتياااة لمكمياااة ،والمشااااركة فاااى توصااايف المقاااررات الدراساااية لمرحمتاااىالبكالوريوس والدراسات العميا بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من عام  1911حتى عام  1912م.

 توصاايف دواعااداد المحتااوع العممااى لممقااررات الدراسااية التااى قماات بتدريسااها بمرحمااة البكااالوريوس ومرحمااة الدراساااتالعميا ( بنظام الساعات المعتمدة) من عام  1911حتى عام  1912م.
 -المشاركة فى إعداد وتنفيذ وتطوير الخطة البحثية بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من عام  1911حتى اآلن.

 االشتراك فى إعداد العديد من الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة بقسام تكنولوجياا التعمايم بالكمياة مان عاام 1911حتى اآلن.

 -المشاركة فى فعاليات السبوع االقميمى الخامس لمجامعة لخدمة البيئة والمجتمع الذع عقد فى الفترة من

1919/ 1 / 11 – 14م ،و المشاركة فى فعاليات االسبوع االقميمى السادس بجامعة بنها لخدمة البيئة وتنمية
المجتمع الذع عقد فى الفترة من 1917/ 1 / 14 – 11م ،و المشاركة فى فعاليات السبوع االقميمى السابع
لمجامعة لخدمة البيئة والمجتمع الذع عقد فى الفترة من 1911/ 7 / 13 – 17م.

 المشاركة فى لجان تحديد المواصفات الفنية ولجان الفحص والصيانة لجهزة الكمبيوتر بمعامل الكمية ،والمشاركةفى صيانة أجهزة الكمبيوتر بمعامل الحاسب اآللى بالكمية بدءاً من عام  1999م  ،وحتى اآلن.

 المشرف العام عمى صيانة جميع معامل الكمبيوتر بالكمية من عام  1919حتى عام .1917-1-

 حضور ورشة عمل لمتدريب عمى استخدام قواعاد البياناات العالمياة لألبحااث والادوريات والكتاب االلكترونياة بجامعاةبنها 1911م .

 -العمل ( انتداب ) بكنترول كمية الفنون التطبيقية – جامعة بنها عام 1911/1917م.

 -المشاركة بجميع االمتحانات التطبيقية بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من عام  1992وحتى اآلن.

 النشر االلكترونى لإلجابات النموذجية لممقررات الدراسية التى أقوم بتدريسها عمى البوابة االلكترونية لمجامعة. -عضو فى لجنة إدارة الزمات بالكمية من  1911حتى اآلن.

 عضو فى لجنة متابعة العممية المنية بالكمية بالتعاون مع أمن دوادارة الكمية . 1917/1911 عضو فى لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية  ،وأمين المجنة من عام  1911حتى عام .1912 -أمين مجمس قسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من  1911حتى عام 1911م.

 عضو فى لجنة تمقى شكاوع ومقترحات طالب الكمية من  1911حتى .1912 -عضو فى لجنة عمل المقاصات العممية لطالب الدراسات العميا بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من  1911حتى .1912

 -عضو بمجنة شراء وفحص الكتب لمكتبة الكمية من  1911حتى .1911

 القيام بعمل مرشد أكاديمى لطالب الدراسات العميا ( بنظام الساعات المعتمدة ) بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية. -عضو فى لجنة عمل المقابالت الشخصية لقبول الطالب الجدد بقسم تكنولوجيا التعميم بالكمية من  1911حتى اآلن.

 عضو فى لجنة عمل المقابالت الشخصية لمطالب المستجدين بالكمية من  1911حتى اآلن. -رائد ومستشار لجنة السر والرحالت برعاية الشباب بالكمية من  1911حتى .1911

 -االشتراك فى الندوات التى أقامها جهاز رعاية الشباب بالكمية( عممية -ثقافية – دينية ) من  1911حتى .1912

 المشاركة فى مهرجان االنشطة الطالبية ( الرياضية – الثقافية – الفنية ) بالكمية ديسمبر .1911 المشاركة فى عمل جداول القسم والكمية ( الجداول التطبيقية والنظرية ) من  1911حتى .1911 -المشاركة فى أعمال الخطة الدراسية بالقسم والكمية من  1911حتى .1911

 مشارك فى أعمال كنتروالت مرحمة البكالوريوس بالكمية من عام  1999م ،وحتى عام 1995م . -مشارك فى أعمال كنترول الدراسات العميا والكنترول المركزع من عام  1995حتى . 1912

 حضور العديد من ورش عمل " البوابة االلكترونية لجامعة بنها عمى االنترنت " بقاعة المؤتمرات بجامعة بنهاا بادءاًمن عام  1911وحتى اآلن.

 حضور العديد من ورش عمل " المكتبة الرقمية " بجامعة بنها بدءاً من عام  1911وحتى اآلن. حضور دورة تصميم دوادارة المواقع االلكترونية بجامعة بنها اكتوبر .1911 -حضور العديد من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها.

 العمل فى كنترول الدراسات العميا ( بنظام الساعات المعتمدة ) بالكمية وتطبيق البرنامج الذع صممته لنتائجالدراسات العميا بالكنترول بدءاً من عام  1995حتى .1912
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 المشاركة الفعالة فى تنفيذ النشطة والمهام العامة بالكمية والجامعة منذ التعيين وحتى تاريخه. دوراث وشهبداث سبق احلصىل عهيهب  :حبصم عهى:

 -شهادة الحصول عمى دورة (  ) TOTمن كمية التربية جامعة بنها عام 1913م.

 -شهادة الحصول عمى دورة (  ) TOTمن أكاديمية البحث العممى بالقاهرة 1912م.

 -شهادة إجتياز "  " MOSلوفيس  ( 1913برنامج الورد  ) 1913والمعتمدة من شركة مايكروسوفت.

 شهادة دورة تصميم دوادارة المواقع االلكترونية (ضمن دورات تنمية قدرات أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة بنهاا) فاىاكتوبر .1911

 شهادة دورة بعنوان " توصيف البرامج و المقررات وخرائط المنهج " معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعمايمواالعتماد فى شهر اكتوبر .1917

 شااهادة دورة بعن اوان " التخطاايط اإلسااتراتيجى لمؤسسااات التعماايم العااالى" معتماادة ماان الهيئااة القوميااة لضاامان جااودةالتعميم واالعتماد فى شهر نوفمبر .1917

 شهادة دورة بعنوان " التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعميم العالى " معتمدة مان الهيئاة القومياة لضامان جاودةالتعميم واالعتماد فى شهر نوفمبر .1917

 شهادة دورة بعنوان " المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميم العالى " معتمدة من الهيئة القومية لضمان جاودة التعمايمواالعتماد فى شهر ديسمبر .1917

 دورة التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية (ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها). -شهادة . ICDL

 -دورة  ( Concepts of ITضمن دورات مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ).

 دورة  ( Using Computers and managing filesضمن دورات مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت ).

 -دورة  ( SPSSضمن دورات مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ).

 -دورة  ( Advanced Wordضمن دورات مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ).

 دورة نظم المعمومات اإلدارية  ( MISضمن دورات مشروع التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ). دورة مهارات العرض الفعال ( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) . -دورة االتصال الفعال ( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) .

 دورة ضغوط العمل دوادارة الوقت ( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) . دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس(ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها) . دورة آداب وأخالقيات المهنة ( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) .-3-

 -دورة التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية ( ضمن دورات الجودة ).

 -دورة اإلدارة الجامعية( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) .

 -دورة مشروعات البحوث التنافسية( ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ) .

 -شهادة اجتياز اختبار المغة اإلنجميزية ( التويفيل ) من معهد ( أمد إيست ) بالقاهرة عام .1991

 -شهادة اجتياز اختبار المغة اإلنجميزية ( التويفيل ) من كمية اآلداب  -جامعة عين شمس عام . 1919

 شهادة الماجستير من قسم تكنولوجيا التعميم – كمياة التربياة – جامعاة حماوان بعناوان" :العالقاة باين أسااليب عارضالمفاهيم في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل والساليب المعرفية وأثرها عمى تحصيل الطالب وزمن التعمم ".

 شهادة الدكتوراة من قسم تكنولوجيا التعمايم – كمياة التربياة النوعياة – جامعاة عاين شامس بعناوان  " :التفاعال باينأدوات اإلبحار فى برامج الكمبيوتر فائقة الوسائل ونماط التعمايم وأثارل عماى تنمياة مهاارات الطاالب فاى مقارر شابكات

الحاسب " .

 شهبداث انخقذيز احلبصم عهيهب:

 -شهادات تقدير لمتفوق خالل ( أربع سنوات دراسية ) مرحمة البكالوريوس.

 -العديد من شهادات التقدير من عميد الكمية لمتميز فى الداء ولتنفيذ مهام وأنشطة متميزة بالكمية والجامعة.

 العديد من شهادات التقدير من رئايس جامعاة بنهاا تقادي ار لجهاودع المثمارة والبنااءة فاى فعالياات االساابيع االقميمياةلخدمة المجتمع وتنمية البيئة من  1911الى 1912م.

 شااهادة تقاادير ماان رئاايس الجامعااة تقاادي ار لجهااودع المثماارة والبناااءة فااى رفااع التصاانيف العااالمى لمبوابااة االلكترونيااةلجامعة بنها 1911م.

 شاهادة تقاادير ماان عمياد الكميااة لمتميااز فااى إدارة وحادة تكنولوجيااا المعمومااات ( )IT Unitبالكميااة ،والحصااول عمااىالمركز االول عمى مستوع كميات الجامعة عدة مرات من عام  1917إلى عام .1912

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البنااءة والمثمارة فاى إدارة وتطاوير وتحاديث البواباة االلكترونياة لمكمياةعمى االنترنت من عام  1917إلى عام .1912

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة فى نشااط التادريب بالكمياة والجامعاة مان عاام 1917إلى عام .1912

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة فى مجال التعمايم اإللكتروناى وتفعيال وانتااج المقارراتااللكترونية بالكمية من عام  1917إلى عام .1912

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة فى تحسين خدمات شبكة المعموماات بالكمياة مان عاام 1917إلى عام .1912

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة فى مجال الجودة بالكمية والجامعة .1912-1917-4-

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقادي ار لجهاودع البنااءة والمثمارة فاى أعماال الكنتاروالت والخطاة الدراساية بالكمياة مان 1911وحتى .1912

 شهادة تقدير مان عمياد الكمياة تقادي ار لجهاودع البنااءة والمثمارة فاى مهرجاان االنشاطة الطالبياة ( فنياة – ثقافياة –رياضية  ) ... -بالكمية 1911م.

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة فى تفعيل استخدام المكتبة الرقمية وقواعد بيانات نظمالمعمومات االدارية ( )MISبالكمية من عام  1917إلى عام .1912

 شاااهادة تقااادير مااان عمياااد كمياااة الفناااون التطبيقياااة – جامعاااة بنهاااا لمنشااااط المتمياااز بأعماااال الكنتاااروالت بالكمياااة.1917/1191

 -شهادة تقدير من عميد الكمية بأننى " عضى هيئت انخذريس املثبىل ببنكهيت " عام . 1912/1911

 شهادة تقدير من عميد الكمية تقدي ار لجهودع البناءة والمثمرة في جميع أنشطة وحدة تكنولوجياا المعموماات وتطاويرموقع الكمية عمى االنترنت خالل العام الجامعى .1913/1912

 شهادة تقدير من رئيس الجامعة تقدي ار لجهودع المثمرة والبنااءة المبذولاة فاى التخطايط االساتراتيجي ووضاع الخطاةاالستراتيجية لجامعة بنها  1911 -1913م.

 شهادة تقدير مان رابطاة الترباويين العارب لمشااركتى فاي تادريب أعضااء الرابطاة عماى التحميال االحصاائى باساتخدامبرنامج  SPSSفي شهر ديسمبر .1913

 شهادة تقدير من الكاديمية المهنية لممعممين عمى الجهد المبذول خالل البرناامج التادريبى لممعمماين فاي تكنولوجيااالتعميم عام .1913/1912

 شهادة تقدير لممشاركة الفعالاة فاي ورشاة العمال التدريبياة بعناوان " دورة المعرفاة الحديثاة وبناك المعرفاة المصارع "بالتعاون بين جامعة بنها ومؤسسة الا ( )Elsevierالعالمية يوم الحد الموافق .1913/5/15

 شهادة تقدير من عميد الكمياة تقادي ار لجهاودع البنااءة والمثمارة فاي النشاطة الطالبياة المختمفاة بالكمياة خاالل العاامالجامعى 1914/1913م.
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سبدسب:املقزراث انذراسيت انىت قًج بخذريسهب ملزحهت انبكبنىريىس وانذراسبث انعهيب:
أوالً :مقررات مرحمة البكالوريوس:
م

اسم المقرر الدراسى

الفرقة/القسم

1

مقدمة نظم تشغيل الحاسب

الولى  :تكنولوجيا التعميم

1

مقدمة فى البرمجة

الولى  :تكنولوجيا التعميم

7

استخدام الحاسب االلى فى التخصص

الرابعة  :رياض الطفال

1

حاسب آلى ( ) Visual Basic

الثانية  :تكنولوجيا التعميم

2

البرمجة بالمغات الحديثة

الثانية  :تكنولوجيا التعميم

3

حاسب آلى ( استخدام نوافذ )

الثانية  :تكنولوجيا التعميم

4

اساسيات الحاسب االلى

الثانية  :إعالم تربوع – تربية فنية

5

تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص

الثانية :تربية موسيقية

6

استخدام الحاسب االلى فى التخصص

الثالثة  :اعالم تربوع

19

االحصاء والحاسب اآللى

الثالثة  :اعالم تربوع

11

تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص

الثالثة  :تربية فنية

11

نظم معمومات الحاسب

الثالثة  :رياض الطفال

17

قواعد البيانات

الثالثة  :تكنولوجيا التعميم

11

الوسائط المتعددة

الثالثة  :تكنولوجيا التعميم

12

شبكات الحاسب االلى

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

13

صيانة الحاسب االلى

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

14

الذكاء اإلصطناعى والنظم الخبيرة

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

15

تكنولوجيا التعميم االلكترونى وتطبيقاتها

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

16

البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

19

االشراف عمى المشروع

الرابعة  :تكنولوجيا التعميم

11

تكنولوجيا التعميم عن بعد

الثانية  :تكنولوجيا التعميم

11

مدخل إلى تكنولوجيا التعميم

الولى  :إعالم تربوع – تربية موسيقية

17

االشراف عمى التربية العممى

الثالثة والرابعة تكنولوجيا التعميم
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ا
ثبَيب :يقزراث يزحهت انذراسبث انعهيب بُظبو انسبعبث املعخًذة:
1

استخدام الحاسب فى التعميم

ماجستير تكنولوجيا التعميم

1

الوسائط المتعددة فى التعميم

ماجستير تكنولوجيا التعميم

7

شبكات التعميم المفتوح

ماجستير تكنولوجيا التعميم

1

المستحدثات في تكنولوجيا التعميم

ماجستير تكنولوجيا التعميم

2

البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

دكتوراة تكنولوجيا التعميم

3

إدارة قواعد البيانات ( متقدم )

دكتوراة تكنولوجيا التعميم

4

الحاسب اآللى فى مجال التخصص

ماجستير رياض اطفال

5

طرق البحث وتحميل البيانات

دكتوراة تكنولوجيا التعميم

ا
سببعب :الشزاف عهى انزسبئم انعهًيت بكهيت انرتبيت انُىعيت – خبيعت بُهب:
و

اطى انجبدش

ربرَخ انزظجُم

1

يزفذ يذًذ عجذ انزشُذ

2211/6/12

2

عًز عجذ انعهُى يذًذ

2212/11/12

3

ضُبء انذٍَ عصًذ عجذ هللا

2212/12/23

4

شًُبء انظُذ انعزثً

2212/12/23

5

عبطف دًذٌ عبطف يذًىد

2213/6/12

6

أيجذ يًذوح عجذ انًذظٍ عهً

2215/3/23

7

ادًذ دظبو انذٍَ يذًذ عهً صبنخ

2215/4/26

8

أدًذ يغبوري يذًىد ثُىيً انعطبر

2216/2/21

عُىاٌ انزطبنخ

انًزدهخ /انقظى

أصز رفبعم ًَظ انزغذَخ انزاجعخ فً ثُئخ انزعهى
يبجظزُز
االنكززوًَ عجز انشجكبد ويزكش انزذكى عهً رًُُخ ركُىنىجُب انزعهُى
يهبراد انجزيجخ نذي طالة انصف انضبنش االعذادي
(رى اَجبسهب)
يبجظزُز
دراطخ رذهُهُخ نذراطبد وثذىس ركُىنىجُب انزعهُى
ثجًهىرَخ يصز انعزثُخ فً ضىء انزىجهبد انعبنًُخ ركُىنىجُب انزعهُى
(رى اَجبسهب)
انعالقخ ثٍُ ًَظ انزعهُى وًَظ انًظبعذح انًعهىيبرُخ

يبجظزُز
فً ثزايج انًذبكبح وأصزهب فً رًُُخ يهبراد اطزخذاو
ركُىنىجُب انزعهُى

انظجىرح انذكُخ نذي يعهًً انًزدهخ انضبَىَخ
فعبنُخ اطزخذاو انخزائظ انًعزفُخ فً انًقزراد
االنكززوَُخ عهً رًُُخ يهبراد طبنجبد انًزدهخ
االعذادَخ فً يبدح االقزصبد انًُشنً
انزفبعم ثٍُ إطززارُجُبد انزعهى اإلنكززوٍَ وانظعخ
انعقهُخ وأصزِ عهً انزذصُم انذراطٍ واألداء
انًهبرٌ نطالة انصف انضبٍَ انضبَىٌ
أصز انزدالد انًعزفُخ ( )Web Questانقبئًخ عهً
انظذبثخ انكًجُىرزَخ عهً رًُُخ ثعض يهبراد
انذبطت اِنً نذي راليُذ انًزدهخ اإلعذادَخ
رىظُف رطجُقبد األوعُخ انظذبثُخ نزًُُخ انًهبراد
انزقُُخ نهعبيهٍُ ثجبيعخ ثُهب فً ضىء ادزُبجبرهى
انًبدَخ
ثُبء اطززارُجُزٍُ نهزذرَت انًذيج وأصزهًب عهً
رًُُخ يهبراد اطزخذاو َظى إدارح انزعهى اإلنكززوًَ
نذي أعضبء هُئخ انزذرَض ويعبوَُهى .
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دكزىراح يُبهج
وطزق رذرَض
اقزصبد يُشنً
يبجظزُز
ركُىنىجُب انزعهُى
(رى اَجبسهب)
يبجظزُز
ركُىنىجُب انزعهُى
يبجظزُز
ركُىنىجُب انزعهُى
دكزىراح
ركُىنىجُب انزعهُى

ا
ثبيُب :عضى يف اجلًعيبث انخبنيت:
 -1الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم بجمهورية مصر العربية.

 -1الجمعية المصرية لمكمبيوتر التعميمى بجمهورية مصر العربية.
 -7رابطة التربويين العرب.
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