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 ثانيا : املؤهالت العلمية: 
 القسم /الجامعة/ الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 بنهابكلية التربية النوعية شعبة الحاسب اآللى ب م1999مايو  البكالوريوس -1

 جيد جدا مع مرتبة الشرفعام بتقدير 
 

 جامعة حلوان -كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم ب 2005 فبراير الماجستير -2

 جامعة عين شمس -كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم ب 2011 مارس الدكتوراة -3

 وتداولها بين الجامعاتبتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة 
 

 ثالًثا :التدرج الوظيفى:
 جهة التعيني سنة التعيني الوظيفة

 شعبة الحاسب اآللى -قسم تكنولوجيا التعليم  2/5/2000 معيد

 جامعة بنها - بكلية التربية النوعية

 19/5/2005 مدرس مساعد

 

 شعبة الحاسب اآللى -قسم تكنولوجيا التعليم 

 جامعة بنها - النوعيةبكلية التربية 

  حاسب آلى ( تخصص ) قسم تكنولوجيا التعليم  2/5/2011 مدرس

 بنهاجامعة  - النوعية كلية التربيةب
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 برامج وقواعد بيانات قمت بتصميمها وتطبيقها فى الكلية :رابعًا: 

 للنتائج بكنترول الدراسات العليا بالكلية. وبرنامج، تصميم برنامج كمبيوتر للنتائج بكنتروالت البكالوريوس بالكلية -

 بالكلية. واعضاء هيئة التدريس وشئون الطالب والدراسات العليا بيانات للموظفين قواعدتصميم  -

ــاً   ــطة  :  خامسـ ، العملية التعليمية   فى جمال خدمة     والندوات وورش العمل واملؤمترات والدورات )   ، األنشـ
 : (واالعتماد اجلودة جمال نظمو، اجملتمع البيئة ووخدمة 

( بالكلية، والحصووووول على المركز اعول على مسووووتول جمي  كليات  IT UNIT مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ) -
 .2015نوفمبر وحتى  2013 ينايرمن جامعة بنها العديد من المرات، وذلك 

 وحتى اآلن. 2016مدير مركز الخدمة العامة بالكلية بداية من شهر أكتوبر  -

 .م 2015 نوفمبرحتى و م  2013 ينايرعضو بمجلس الكلية من  -

مركز تنمية قدرات أعضوووواء هيئة التدريس والقيادات و ( من كلية التربية جامعة بنها  TOTحاصووووى على شووووهادة )  -
 م.2015 عام ( من أكاديمية البحث العلمى بالقاهرة TOT، و حاصى على شهادة ) 2016عام بجامعة بنها 

 .العالمية من شركة مايكروسوفتدوليًا والمعتمدة  2016وفيس برامج اع " ل MOSشهادة إجتياز " حاصى على  -

 بالقاهرة والقليوبيةفى برنامج )الترقى فى وظائف كادر المعلمين( التاب  لألكاديمية المهنية للمعلمين معتمد  مدرب -
 . اآلنحتى  2011/2012من عام 

عتماد المدربين و عضو بلجان تحكيم  -  بالقاهرة .عكاديمية المهنية للمعلمين باا 

يادات بجامعة بنها من  - تدريس والق ئة ال      وحتى اآلن،  2013عام مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضوووووووووواء هي
ية  بالمركز: إدارة المواق  االلكترون ية  تال بالبرامج ال تدريب  بال يات البحث العلمى  –حيث أقوم  اسوووووووووتخدام  –أخالق

 .تسويق البحث العلمى – SPSSالتحليى اإلحصائى بإستخدام برنامج  –التكنولوجيا في التدريس 

بمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها والمعتمد من المجلس اععلى للجامعات، بداية معتمد مدرب  -
 وحتى اآلن. 2015من عام 

 م.2017والباحثين بالكلية على " بنك المعرفة المصرل " نوفمبر تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -

 .م2017 ربمسيد – ربو تكأ نم ل ر صملا ةفر عملا كنب ىلع ةيبو يلقلا ةظفاحم – ميلعتلاو  ةيبر تلاب نيملعملا بير دت -

 . ICDLتدريب طالب جامعة بنها فى دورات الحصول على شهادة  -

خدمات البوابة اإللكترونية  –تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية على ما يلى ) إدارة المواق  اإللكترونية  -
التعلم اإللكترونى وكيفيووة إنتوواج وتفعيووى واسوووووووووتخوودام المقررات  – MISداريووة قواعوود بيووانووات نظم المعلومووات اإل -

 م. 2015 نوفمبرحتى  2013 ينايرالمكتبة الرقمية ( وذلك من تفعيى واستخدام  –اإللكترونية 
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مركز الخدمة العامة  من خاللعلى اسووتخدام الحاسووب اآللى واالنترنت، الكلية وطالب المجتم  المحلى طالب  تدريب -
للتدريب بقصووووور الثقافة ببنها  المركزية باإلدارةعلى الكمبيوتر واالنترنت  مدربو  وحتى اآلن. 2012من عام  بالكلية
 .م 2013/2014لقاء محاضرات بعنوان " الكمبيوتر واالنترنت وثقافة الطفى " بقصر الثقافة ببنها عام ، وا  

" بالتعاون بين دورة المعرفة الحديثة وبنك المعرفة المصوورل المشوواركة الفعالة في ورشووة العمى التدريبية بعنوان "  -
 .28/8/2016( العالمية يوم اعحد الموافق Elsevierجامعة بنها ومؤسسة الو )

لقيادات بجامعة بنها بعنوان المشوواركة في المؤتمر العلمى الدولى اعول لمركز تنمية قدرات أعضوواء هيئة التدريس وا -
 م.2017مارس  9" في تطوير منظومة التدريب وضمان جودة التنمية المهنية والعمى المؤسسى " 

 بالكلية الطالب ( –الموظفين  –عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أ)  تدريبوخطة المسئول عن ادارة وتنفيذ أنشطة  -
 . 2015نوفمبر حتى  2013 ينايرمن (   MIS) المعلومات االداريةنظم قواعد بيانات على الحاسب اآللى و 

دارة مواق  اعضووووواء هيئة التدريس وتطوير وتحديث المسوووووئول عن إدارة  - البوابة االلكترونية للكلية على االنترنت ، وا 
 .2015نوفمبر حتى  2013 ينايرمن  ومعاونيهم على البوابة االلكترونية لجامعة بنها

)     نظم المعلومات االداريةأنشطة قواعد بيانات و  بالكلية ، المكتبة الرقميةالمسئول عن إدارة ومتابعة وتنفيذ أنشطة  -
MIS الدراسات العليا نظام  –شئون الطالب نظام  –اعضاء هيئة التدريس نظام  -الكنترول اإللكترونى  ) ( بالكلية

 .2015 نوفمبرحتى  2013 ينايرمن  الجودة (نظام  –

دولية ( فى مجال تكنولوجيا التعليم والكمبيوتر  –المؤتمرات العلمية ) محلية الملتقيات و فى العديد من  المشاركة -
 وحتى اآلن. 2011التعليمى بالعديد من الجامعات المصرية من عام 

منتدل الحوار اعول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم فى مصر تحت شعار )نحو تعليم أفضى( المشاركة في  -
 م . 2017فبراير  25 إلى 23والذل نظمته جامعة بنها في الفترة من 

المشاركة فى عمى بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية النوعية جامعة بنها وجمعية تنمية المجتم  المحلى  -
،  ICDLمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية لعقد دورات تدريبية فى الحاسب االلى ، والتدريب على  –صفا بكفر ت

 م.2013/2014وصيانة الحاسب اآللى عام 

 حتى اآلن.و  2006عام المشاركة فى جمي  انشطة الجودة بالكلية منذ  -

 . وحتى اآلن 2013من عام  عضو بفريق مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنها -

 .2015وحتى  2012من عام  ضمان الجودة واالعتماد بالكلية عضو مجلس إدارة وحدة -

 .اآلنوحتى  2012من عام  وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكليةالفريق التنفيذل لعضو فى  -

بالتعاون م  إدارة دعم بالكلية  ( SDEE )  الفاعلية التعليميةدعم وتطوير عضو فى الفريق التنفيذل لمشروع  -
 وحتى اآلن.  2015بدءًا من عام الجودة والتأهيى لإلعتماد بوزارة التعليم العالى 

 .2015بالكلية حتى عام  بوحدة ضمان الجودةوالتسهيالت المادية للتعلم رئيس فريق معيار التعليم والتعلم  -

 وحتى اآلن. 2015 عام رئيس فريق معيار الطالب والخريجون بوحدة ضمان الجودة بالكلية من -
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 .2015وحتى  2012رئيس لجنة المعايير اعكاديمية بوحدة ضمان الجودة بالكلية من عام  -

 وحتى اآلن. 2012عضو فى الفريق المركزل للتخطيط االستراتيجى بجامعة بنها من عام  -

 وحتى اآلن. 2013/2014عضو فى لجنة تقييم ومراجعة وتحديث الخطط االستراتيجية لجمي  كليات جامعة بنها  -

 . م2022-2016عضو فى لجنة إعداد وصياغة الخطة االستراتيجية لجامعة بنها  -

 .م2016عام وحتى  2012من عام  عضو فى فريق التخطيط االستراتيجى بالكلية -

 .، ولجامعة بنهاالمشاركة فى إعداد وصياغة وكتابة الخطة االستراتيجية لكلية التربية النوعية -

 م .2017ى ورشة عمى بعنوان " تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات " بوحدة الجودة بالكلية فبراير المشاركة ف -

 وخرائط المنهج البرامج والمقرراتالمعايير االكاديمية القومية القياسية وتوصيف " وان نالمشاركة في ورشة عمى بع -
 .1/2/2017" بوحدة الجودة بالكلية بتاريخ 

 .بوحدة الجودة بالكلية 28/7/2013المشاركة فى ورشة عمى بعنوان " الجودة الشاملة " بتاريخ  -

 بوحدة الجودة بالكلية. 17/11/2013المشاركة فى ورشة عمى بعنوان " زيارة الدعم الفنى " بتاريخ  -

بوحدة  19/4/2014فى ورشوووة عمى بعنوان " دراسوووة التحليى البيئي لمؤسوووسوووات التعليم العالى " بتاريخ  المشووواركة -
 الجودة بالكلية.

 .2013فى يوليوبوحدة الجودة بالكلية  " المشاركة فى ورشة عمى بعنوان " توصيف البرامج والمقررات التعليمية -

 م.2013فى فبراير بوحدة الجودة بالكلية المشاركة فى ورشة عمى بعنوان " مناهج البحث العلمى "  -

 .  2014المشاركة فى ورشة عمى بعنوان " إدارة نظام محتول مواق  الكليات " بادارة الجامعة " فبراير  -

على البوابة  ععضوواء هيئة التدريسالمشوواركة فى ورشووة عمى بعنوان " إدارة ) إنشوواء / صوويانة ( المواق  التعليمية  -
 م.29/9/2013 االلكترونية لجامعة بنها " بإدارة الجامعة

ورشة عمى المعايير اعكاديمية القومية المرجعية التابعة لبرنامج إقامة نظم داخلية لضمان الجودة فى فى  المشاركة -
 .جامعة اإلسكندرية - كلية الطب –كليات التربية النوعية، وكان مقرها مركز المؤتمرات 

  .ورشة عمى تقييم مشروعات تطوير التعليم بجامعة بنها المشاركة فى -

 . (QAAP2)، و (QAAPعن مشروع ضمان الجودة واالعتماد )وورش العمى  اتندو العديد من الحضور  -

 بالكلية. CIQAPعضو فى الفريق التنفيذل لمشروع ، و بالكلية QAAP2عضو فى الفريق التنفيذل لمشروع  -

المشووووووووواركة فى توصووووووووويف المقررات الدراسوووووووووية لمرحلتى ، و طة تنمية الموارد الذاتية للكليةخ المشووووووووواركة فى إعداد -
 م. 2015حتى عام  2012من عام بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية  البكالوريوس والدراسات العليا

عداد المحتول العلمى للمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا  - توصيف وا 
 .اآلنحتى  2012من عام ) بنظام الساعات المعتمدة( 

 .حتى اآلن 2012من عام  المشاركة فى إعداد وتنفيذ وتطوير الخطة البحثية بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية -

http://fsed.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/1662-2017-02-04-23-00-17
http://fsed.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/1662-2017-02-04-23-00-17
http://fsed.bu.edu.eg/fedv/index.php/home1/item/1662-2017-02-04-23-00-17
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 من عام  شووتراك فى إعداد العديد من الخطط البحثية لرسووائى الماجسووتير والدكتوراة بقسووم تكنولوجيا التعليم بالكليةاال -
 حتى اآلن. 2012

اإلشووووراى على العديد من رسووووائى الماجسووووتير والدكتوراة في مجال تكنولوجيا التعليم والكمبيوتر التعليمى والمسووووجلة  -
 اآلن.حتى  2012بالكلية، وذلك من عام 

                 المشاركة فى فعاليات اعسبوع االقليمى الخامس للجامعة لخدمة البيئة والمجتم  الذل عقد فى الفترة من -
تنمية لخدمة البيئة و بنها  جامعةالسادس بالمشاركة فى فعاليات االسبوع االقليمى  ، وم2010/ 4/  22 – 17

المشاركة فى فعاليات اعسبوع االقليمى الساب  للجامعة  و ،م2013/ 4/  17 – 14 المجتم  الذل عقد فى الفترة من
 م.2014/ 3/  26 – 23لخدمة البيئة والمجتم  الذل عقد فى الفترة من 

المشاركة فى عجهزة الكمبيوتر بمعامى الكلية، و  ةالمشاركة فى لجان تحديد المواصفات الفنية ولجان الفحص والصيان -
  وحتى اآلن.م ،  2000من عام بدءًا  الكليةالحاسب اآللى بصيانة أجهزة الكمبيوتر بمعامى 

 .2013حتى عام  2010من عام  المشرى العام على صيانة جمي  معامى الكمبيوتر بالكلية -

حضووووور ورشووووة عمى للتدريب على اسووووتخدام قواعد البيانات العالمية لألبحاث والدوريات والكتب االلكترونية بجامعة  -
 م .2014بنها 

 م.2013/2014جامعة بنها عام  –انتداب ( بكنترول كلية الفنون التطبيقية العمى )  -

 وحتى اآلن. 2005المشاركة بجمي  االمتحانات التطبيقية بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية من عام  -

 للجامعة.النشر االلكترونى لإلجابات النموذجية للمقررات الدراسية التى أقوم بتدريسها على البوابة االلكترونية  -

 .حتى اآلن 2012من  عضو فى لجنة إدارة اعزمات بالكلية -

 . 2012/2013دارة الكلية عضو فى لجنة متابعة العملية اعمنية بالكلية بالتعاون م  أمن وا   -
 .2015عام حتى  2012 عام من عضو فى لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية ، وأمين اللجنة -

 . 2016المجتم  وتنمية البيئة بالكلية عام عضو فى لجنة شئون خدمة  -

 م.2017عضو فى لجنة المكتبات بالكلية عام  -

 .م2014عام حتى  2012من  أمين مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية -

 .2015حتى  2012من  عضو فى لجنة تلقى شكاول ومقترحات طالب الكلية -

 .2015حتى  2012من عضو فى لجنة عمى المقاصات العلمية لطالب الدراسات العليا بقسم تكنولوجيا التعليم  -

 .2014حتى  2012من  عضو بلجنة شراء وفحص الكتب لمكتبة الكلية -

 بالكلية.بقسم تكنولوجيا التعليم ) بنظام الساعات المعتمدة ( القيام بعمى مرشد أكاديمى لطالب الدراسات العليا  -

 .حتى اآلن 2012من عضو فى لجنة عمى المقابالت الشخصية لقبول الطالب الجدد بقسم تكنولوجيا التعليم  -

 حتى اآلن. 2012من  عضو فى لجنة عمى المقابالت الشخصية للطالب المستجدين بالكلية -
 .2014حتى  2012من  بالكليةرائد ومستشار لجنة اعسر والرحالت  -
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  .2015حتى  2012من  (دينية  –ثقافية  -بالكلية) علميةامها جهاز رعاية الشباب قأاالشتراك فى الندوات التى  -

 .2014الفنية ( بالكلية ديسمبر  –الثقافية  –المشاركة فى مهرجان االنشطة الطالبية ) الرياضية  -

 .2014حتى  2012من  والنظرية ( ةالمشاركة فى عمى جداول القسم والكلية ) الجداول التطبيقي -

 .2014حتى  2012من  الكليةالقسم و فى أعمال الخطة الدراسية ب ةمشاركال -

 .م 2008عام م، وحتى  2000من عام بالكلية مرحلة البكالوريوس مشارك فى أعمال كنتروالت  -
 . 2015حتى  2008من عام الكنترول المركزل و كنترول الدراسات العليا مشارك فى أعمال  -
بدءًا جامعة بنها قاعة المؤتمرات بورش عمى " البوابة االلكترونية لجامعة بنها على االنترنت " بالعديد من  حضووووور -

 .وحتى اآلن 2011عام من 

 .وحتى اآلن 2011عام بدءًا من  ورش عمى " المكتبة الرقمية " بجامعة بنهاالعديد من  حضور -

دارة حضور دورة تصميم  -  .2014اكتوبر المواق  االلكترونية بجامعة بنها وا 

 حضور العديد من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها. -

بالكلية وتطبيق البرنامج الذل صممته لنتائج الدراسات ) بنظام الساعات المعتمدة ( العمى فى كنترول الدراسات العليا  -
 .2015حتى  2008العليا بالكنترول بدءًا من عام 

 .2016حتى  2015عضو بالكنترول المركزل بالكلية من  -

 .م2018-2017عضو بكنترول الدراسات العليا بالكلية  -

 . منذ التعيين وحتى تاريخه والجامعة المشاركة الفعالة فى تنفيذ اعنشطة والمهام العامة بالكلية -

 

 حاصل على: : سبق احلصول عليهاوشهادات  دورات •
تنمية قدرات أعضوووواء هيئة بالتعاون م  مركز  ( من كلية التربية جامعة بنها TOTشووووهادة الحصووووول على دورة )  -

 م.2016عام  بجامعة بنهاوالقيادات التدريس 

 م.2015( من أكاديمية البحث العلمى بالقاهرة  TOTشهادة الحصول على دورة )  -

 .2017مارس   MOS( فى الو  TOT Training Microsoftشهادة الحصول على دورة )  -

 HTML5 With( فى الوووووووووووووبرمجة باسوووتخدام  TOT Training Microsoftشوووهادة الحصوووول على دورة )  -

JavaScript   2017مارس. 

       ,MTA Database( فى:  TOT Training Microsoftشوووووووووهادة الحصوووووووووول على دورة )  -
Development   MTA Software   2017مارس. 

اعكسووووووووويس  – 2016برنامج البوربوينت  – 2016) برنامج الورد  2016" عوفيس  MOS شوووووووووهادة إجتياز " -
 والمعتمدة من شركة مايكروسوفت.  MTAإضافة إلى دورة   العالمية والمعتمدة من شركة مايكروسوفت(  2016
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دارة دورة تصووميم شووهادة  - ( فى بجامعة بنهاضوومن دورات تنمية قدرات أعضوواء هيئة التدريس )المواق  االلكترونية وا 
 .2014اكتوبر 

" معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  بعنوان " توصيف البرامج و المقررات وخرائط المنهجشهادة دورة  -
 .2013فى شهر اكتوبر  واالعتماد

شووووهادة دورة بعنوان " التخطيط اإلسووووتراتيجى لمؤسووووسووووات التعليم العالى" معتمدة من الهيئة القومية لضوووومان جودة  -
 .2013التعليم واالعتماد فى شهر نوفمبر 

" معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة لمؤسسات التعليم العالى  المؤسسى بعنوان " التقويم الذاتىشهادة دورة  -
 .2013فى شهر نوفمبر  واالعتمادالتعليم 

" معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بعنوان " المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى شهادة دورة  -
 .2013فى شهر ديسمبر  واالعتماد

 (.نهاضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدورة التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية ) -

 . ICDLشهادة  -

 (. مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ضمن دورات Concepts of IT  دورة -

) ضوومن دورات مشووروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات  Using Computers and managing files  دورة -
 واالتصاالت (.

 (. مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ضمن دورات SPSSدورة  -

 (. مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ضمن دورات Advanced Wordدورة  -

 (. مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ضمن دورات MISنظم المعلومات اإلدارية دورة  -

 ) ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ( . العرض الفعالمهارات دورة  -

 دورة االتصال الفعال ) ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ( . -

دارة الوقت ) ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ( . -  دورة ضغوط العمى وا 

 لتدريس)ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها( .دورة استخدام التكنولوجيا فى ا -

 دورة آداب وأخالقيات المهنة ) ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ( . -

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

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

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

 .2002 بالقاهرة عام ( من معهد ) أمد إيست ( التويفيىاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية ) شهادة  -
 . 2010 جامعة عين شمس عام -كلية اآلداب  ( من التويفيىاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية ) شهادة  -
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العالقة بين أساليب عرض جامعة حلوان بعنوان: " –كلية التربية  –من قسم تكنولوجيا التعليم  شهادة الماجستير -
 ". المفاهيم في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائى واعساليب المعرفية وأثرها على تحصيى الطالب وزمن التعلم

جامعة عين شوومس بعنوان : " التفاعى بين  –كلية التربية النوعية  –من قسووم تكنولوجيا التعليم  شووهادة الدكتوراة -
أدوات اإلبحار فى برامج الكمبيوتر فائقة الوسووووووائى ونمط التعليم وأثرت على تنمية مهارات الطالب فى مقرر شووووووبكات 

 الحاسب " .

 

 شهادات التقدير احلاصل عليها: •

 مرحلة البكالوريوس. (دراسية سنوات أرب  ) شهادات تقدير للتفوق خالل  -

 .والجامعة العديد من شهادات التقدير من عميد الكلية للتميز فى اعداء ولتنفيذ مهام وأنشطة متميزة بالكلية -

االسوووووووابي  االقليمية العديد من شوووووووهادات التقدير من رئيس جامعة بنها تقديرا لجهودل المثمرة والبناءة فى فعاليات  -
 .م2015الى  2012من  لخدمة المجتم  وتنمية البيئة

رف  التصووووووووونيف العالمى للبوابة االلكترونية  تقديرا لجهودل المثمرة والبناءة فىجامعة الشوووووووووهادة تقدير من رئيس  -
 م.2014لجامعة بنها 

( بالكلية، والحصووووووووول على IT Unitشووووووووهادة تقدير من عميد الكلية للتميز فى إدارة وحدة تكنولوجيا المعلومات ) -
 . 2015إلى عام  2013عام  عدة مرات منالمركز االول على مستول كليات الجامعة 

تطوير وتحديث البوابة االلكترونية للكلية إدارة و فى  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شوووووووووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015إلى عام  2013 من عام على االنترنت

 2013فى نشوووواط التدريب بالكلية والجامعة من عام  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شووووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015إلى عام 

فى مجال التعليم اإللكترونى وتفعيى وانتاج المقررات  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شوووووووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015إلى عام  2013االلكترونية بالكلية من عام 

فى تحسووين خدمات شووبكة المعلومات بالكلية من عام  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015إلى عام  2013

 .2015-2013مجال الجودة بالكلية والجامعة  شهادة تقدير من عميد الكلية تقديرا لجهودل البناءة والمثمرة فى -

أعمال الكنتروالت والخطة الدراسوووووووية بالكلية من  د الكلية تقديرا لجهودل البناءة والمثمرة فىشوووووووهادة تقدير من عمي -
 .2015وحتى  2012

 –ثقافية  –مهرجان االنشووووووووطة الطالبية ) فنية  شووووووووهادة تقدير من عميد الكلية تقديرا لجهودل البناءة والمثمرة فى -
 م.2014... ( بالكلية  -رياضية 
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فى تفعيى استخدام المكتبة الرقمية وقواعد بيانات نظم  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015إلى عام  2013( بالكلية من عام MISالمعلومات االدارية )

 بووالكليووة تبووأعمووال الكنتروال المتميزللنشوووووووووواط جووامعووة بنهووا  –شوووووووووهووادة تقوودير من عميوود كليووة الفنون التطبيقيووة  -
2102/2013. 

 . 2014/2015" عام  عضو هيئة التدريس املثاىل بالكلية"  بأننى شهادة تقدير من عميد الكلية -

جمي  أنشوووطة وحدة تكنولوجيا المعلومات وتطوير  في المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شوووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 .2015/2016موق  الكلية على االنترنت خالل العام الجامعى 

التخطيط االسوووتراتيجي ووضووو  الخطة  فىالمبذولة تقديرا لجهودل المثمرة والبناءة شوووهادة تقدير من رئيس الجامعة  -
 م. 2022 -2016االستراتيجية لجامعة بنها 

شووووهادة تقدير من رابطة التربويين العرب لمشوووواركتى في تدريب أعضوووواء الرابطة على التحليى االحصووووائى باسووووتخدام  -
 .2016في شهر ديسمبر  SPSSبرنامج 

شوووووووهادة تقدير من اعكاديمية المهنية للمعلمين على الجهد المبذول خالل البرنامج التدريبى للمعلمين في تكنولوجيا  -
 .2015/2016التعليم عام 

"  شووووهادة تقدير للمشوووواركة الفعالة في ورشووووة العمى التدريبية بعنوان " دورة المعرفة الحديثة وبنك المعرفة المصوووورل  -
 .28/8/2016يوم اعحد الموافق  ( العالميةElsevierبالتعاون بين جامعة بنها ومؤسسة الو )

في اعنشوووووووطة الطالبية المختلفة بالكلية خالل العام  المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل شوووووووهادة تقدير من عميد الكلية  -
 م.2016/2017الجامعى 

لمشوووواركتى اإليجابية والفعالة في المنتدل اعول لتطوير التعليم ) نحو تعليم تقديرًا شووووهادة تقدير من رئيس الجامعة  -
 .2017أفضى ( والمنعقد في رحاب جامعة بنها في فبراير 

المؤتمر العلمى  فاعليات جلسات وورش عمىشهادة تقدير من رئيس الجامعة تقديرًا لمشاركتى اإليجابية والفعالة في  -
ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها بعنوان " تطوير منظومة التدريب الدولى اعول لمركز تنمية قدر 

 م.2017مارس  9 يوم الخميس الموافق "وضمان جودة التنمية المهنية والعمى المؤسسى 

 ايلعلا تاسار دلا لور تنك لامعأو  أنشطةفي  ةلو ذبملا المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل  ةيلكلا ديمع نم ريدقت ةداهش -
 . 2017/2018 ةيلكلاب

 رايعمل سيئر كو  ةيلكلاب ةدو جلا أنشطةفي  ةلو ذبملا المثمرةالبناءة و تقديرا لجهودل  ةيلكلا ديمع نم ريدقت ةداهش -
 . 2017/2018 ن وجير خلاو  بالطلا
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:والدراسات العليا ملرحلة البكالوريوس الدراسية التى قمت بتدريسها املقرراتسادسا:                 

 :أواًل: مقررات مرحلة البكالوريوس
 الفرقة/القسم المقرر الدراسىاسم  م
 اعولى : تكنولوجيا التعليم الحاسب مقدمة نظم تشغيى 1
 اعولى : تكنولوجيا التعليم مقدمة فى البرمجة 2
 الرابعة : رياض اعطفال استخدام الحاسب االلى فى التخصص  3
 الثانية : تكنولوجيا التعليم (  Visual Basicحاسب آلى )  4
 الثانية : تكنولوجيا التعليم البرمجة باللغات الحديثة 5
 الثانية : تكنولوجيا التعليم حاسب آلى ) استخدام نوافذ ( 6
 تربية فنية –الثانية : إعالم تربول  اساسيات الحاسب االلى 7
 الثانية: تربية موسيقية التخصصتطبيقات الحاسب االلى فى  8
 الثالثة : اعالم تربول  استخدام الحاسب االلى فى التخصص  9
 الثالثة : اعالم تربول  االحصاء والحاسب اآللى 10
 الثالثة : تربية فنية تطبيقات الحاسب االلى فى التخصص 11
 الثالثة : رياض اعطفال نظم معلومات الحاسب  12
 الثالثة : تكنولوجيا التعليم قواعد البيانات  13
 الثالثة : تكنولوجيا التعليم الوسائط المتعددة 14
 الرابعة : تكنولوجيا التعليم شبكات الحاسب االلى 15
 الرابعة : تكنولوجيا التعليم صيانة الحاسب االلى 16
 التعليمالرابعة : تكنولوجيا  الذكاء اإلصطناعى والنظم الخبيرة 17
 الرابعة : تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم االلكترونى وتطبيقاتها 18
 الرابعة : تكنولوجيا التعليم البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 19
 الرابعة : تكنولوجيا التعليم مشروعاالشراى على ال 20
 الثانية : تكنولوجيا التعليم التعليم عن بعدتكنولوجيا  21
 تربية موسيقية  –اعولى : إعالم تربول  مدخى إلى تكنولوجيا التعليم 22
 الثالثة والرابعة تكنولوجيا التعليم االشراى على التربية العملى 23
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 رحلة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة:مب اهسيردتب تمق ىتلاقررات ملاثانيًا: 

 ماجستير تكنولوجيا التعليم استخدام الحاسب فى التعليم 1
 ماجستير تكنولوجيا التعليم الوسائط المتعددة فى التعليم 2
 ماجستير تكنولوجيا التعليم شبكات التعليم المفتوح 3
 ماجستير تكنولوجيا التعليم المستحدثات في تكنولوجيا التعليم 4
    دكتوراة تكنولوجيا التعليم البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 5
 دكتوراة تكنولوجيا التعليم متقدم ( إدارة قواعد البيانات ) 6
 ماجستير رياض اطفال    الحاسب اآللى فى مجال التخصص 7
 دكتوراة تكنولوجيا التعليم طرق البحث وتحليى البيانات 8

 

 :جامعة بنها –بكلية الرتبية النوعية  العلميةرسائل الاالشراف على  سابعًا:
 المرحلة/ القسم الرسالةعنوان  تاريخ التسجيل اسم الباحث م

 12/6/2011 مرفت محمد عبد الرشيد 1

أثر تفاعل نمط التغذية الراجعة فى بيئة التعلم 

االلكترونى عبر الشبكات ومركز التحكم على تنمية 

 مهارات البرمجة لدى طالب الصف الثالث االعدادى

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 (تم انجازها)

 12/11/2012 عمر عبد العليم محمد 2
دراسة تحليلية لدراسات وبحوث تكنولوجيا التعليم 

 التوجهات العالمية ءبجمهورية مصر العربية فى ضو

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 (تم انجازها)

 23/12/2012 ضياء الدين عصمت عبد هللا 3

العالقة بين نمط التعليم ونمط المساعدة المعلوماتية 

فى تنمية مهارات استخدام فى برامج المحاكاة وأثرها 

 السبورة الذكية لدى معلمى المرحلة الثانوية

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 23/12/2012 شيماء السيد العربى 4

فعالية استخدام الخرائط المعرفية فى المقررات 

االلكترونية على تنمية مهارات طالبات المرحلة 

 االعدادية فى مادة االقتصاد المنزلى

مناهج دكتوراة 

وطرق تدريس 

 اقتصاد منزلى

 (تم انجازها)

 12/6/2013 عاطف حمدي عاطف محمود 5

التفاعل بين إستراتيجيات التعلم اإللكتروني والسعة 

العقلية وأثره على التحصيل الدراسي واألداء المهاري 

 لطالب الصف الثاني الثانوي

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 (تم انجازها)

 23/3/2015 عبد المحسن علىأمجد ممدوح  6

( القائمة على Web Questأثر الرحالت المعرفية )

السحابة الكمبيوترية على تنمية بعض مهارات 

 الحاسب اآللى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 26/4/2015 احمد حسام الدين محمد على صالح 7

لتنمية المهارات توظيف تطبيقات األوعية السحابية 

التقنية للعاملين بجامعة بنها فى ضوء احتياجاتهم 

 المادية

ماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

 21/2/2016 أحمد مغاورى محمود بيومى العطار 8

على وأثرهما استراتيجيتين للتدريب المدمج بناء 

تنمية مهارات استخدام نظم إدارة التعلم اإللكترونى 

 . التدريس ومعاونيهملدى أعضاء هيئة 

 دكتوراة

   تكنولوجيا التعليم
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