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  جامعة حلوان. -كلية التربية -بقسم تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد :الوظيفه الحاليه

 .تكنولوجيا التعليم :القسم العلمى

 القاهرة. -عين حلوان -جامعة حلوانمكان العمل: 

 تكنولوجيا التعليم.التخصص الدقيق: 
 المؤهالت العلمية:

المكتبات والوسائل التعليمية بتقددير  شعبة -األداب والتربية فى ليسانس ال درجة  حاصلة على -

 م.2005عام  جيد جدًا مع مرتبة الشرف

بتقدير جيد جدًا  -تطوير المناهجو  تخطيط تخصص –فى التربية حاصلة على الدبلوم المهنى  -

 م . 2008عام 

  بتقددير -تخصدص تكنولوجيدا التعلديم والمعلومدات –حاصلة على الدبلوم الخاص فى التربيدة  -

B
+

 م.2009عام   

بتقددير ممتداع عدام  –جيدا التعلديم وتخصدص تكنول  -حاصلة على درجة الماجستير فى التربية -

بالمرحلووة  تطوووير االبتبووااات ارلكتر نيووة للتالميووت الصووم  توظيفهووام، وموضددوعها  2011

  االبتدائية".

بتقددير ممتداع  -تخصدص تكنولوجيدا التعلديم –حاصلة على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربيدة  -

فاعليوووة لسووواليف العصوووف الوووتهنى ارلكتر نوووى القائموووة علوووى م، وموضدددوعها   2015عدددام 

  .فى تنمية مهااات اتخاذ قرااات إدااة مراكز مصادا التعلم تطبيقات الجيل الثانى للويف

 الوظيفى: التداج

مدددددددن   بددددددددءً جامعدددددددة حلدددددددوان  -كليدددددددة التربيدددددددة -معيددددددددة بقسدددددددم تكنولوجيدددددددا التعددددددديم -

 .16/11/2011وحتى22/7/2007

 16/11/2011مدنبددًء جامعدة حلدوان  -كليدة التربيدة -مدرس مساعد بقسم تكنولوجيدا التعلديم -

 .30/6/2015حتى و

 2015/ 30/6مدن بددءً  جامعدة حلدوان  -كليدة التربيدة -بقسم تكنولوجيا التعلديم جامعى مدرس -

 .24/11/2020وحتى 
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 ،24/11/2020مدن  بددءً  جامعدة حلدوان  -كليدة التربيدة -بقسم تكنولوجيا التعليم مساعدستاذ أ -

 .نوحتى اآل

 :يةمهام التدايسال

 ل الا المقراات التى تم تدايسها بمرحلة البكالوايوس:

 .( Eرياضة  -)رياضة عربى تيشعبلفرقة األولى ب، وذلك لمقدمة فى الحاسب اآللى -

علم  -رياضة عام عربى)شعب لفرقة الثانية بوذلك ل ،(1)تكنولوجيا التعليم فى التخصص -

لغددة عربيددة  -لغددة عربيددة عددام -جغرافيددا –تدداري   -فلسددفة -علددوم أساسددى -مالبددس -نفددس

  (. Eكيمياء   -أساسى

 -خشددبية -علددم نفددسشددعب )للفرقددة الثالثددة ب وذلددك (،2) التعلدديم فددى التخصددصتكنولوجيددا  -

 .(دراسات اجتماعية -عربى أساسى

 بالفرقدة الثالثدة شدعب الكليدة لدبع ، وذلدك نولوجيدا فدى التعلديم مقدرر اختيدار مقرر التك -

عربدى  -انجليدى  عدام -ألمدانى -ريدا  أففدا  -تكنولوجيدا التعلديم -عربى ةتربية خاص)

كيميددا  –نسدديج  – جدداهىة مالبددس– اعددةفب -انجليددى  ريددر متخصصددين –فرنسددى  -عددام

 -علدوم  اساسدى -تجار  -معدنية–خشبية  –نسيج –عمارة –عخرفة  -بيولوجى –عربى 

 –تداري  –فلسدفة  -اسدىنجليدى  اسإ -رياضة أساسدى -دراسات اجتماعية -ساسىأعربى 

 جغرافيا(. –نفس علم 

 .)تكنولوجيا التعليم( ، وذلك للفرقة الثانية بشعبةإنتاج عرو  الكمبيوتر -

 .(تكنولوجيا التعليموذلك للفرقة الثانية بشعبة )وكفاياته،  أخصائى تكنولوجيا التعليم أدوار -

 تكنولوجيا التعليم() بشعبة، وذلك للفرقة الثانية دام التعليمى لشبكات المعلوماتاالستخ -

 )تكنولوجيا التعليم ( ، وذلك للفرقة الثانية بشعبةلكترونىالتعليم اإل -

 كنولوجيا التعليم عام(ت) ، وذلك للفرقة الثالثة بشعبةنتاج برامج الوسائط المتعددةإ -

)تكنولوجيا  ، وذلك للفرقة الثالثة بشعبةمدخل لتكنولوجيا التعليم ذو  االحتياجات الخاصة -

 .التعليم ذو  االحتياجات الخاصة(

 برامج الحاسب للطفل، وذلك للفرقة الثالثة بشعبة )ريا  األففا (. -

 المناهج والوسائل التعليمية، وذلك للفرقة الرابعة بشعبة )مالبس ونسيج الئحة قديمة(. -

 للعلدوم والتكنولوجيدا جامعة مصدر -كلية التربية الخاصة -ابصريً لي للمعاقين الحاسب اآل -

 .)انتداب(

 للعلدوم والتكنولوجيدا جامعدة مصدر -كلية التربية الخاصدة -اسمعيً لي للمعاقين الحاسب اآل -

 .)انتداب(

 :الدااسات العلياالمقراات التى تم تدايسها بمرحلة 

 ./ مسار معلم دبلوم عام  -التعليم فى المدرسةتكنولوجيا استخدام  -

 .تخصص أصو  تربية -دبلوم مهنى - ، وذلك لشعبةتطبيقات الويب فى اإلعالم التربو  -

 .رياض أطفال -دبلوم خاص - التعليم االلكتروني المبرمج وتطبيقاته في الطفولة -
 .ياعالم تربو -تربية  اصول -مناهج بحث دبلوم مهنى   -
  .تكنولوجيا التعليم -ماجستير -"بيئات الواقع المعزز" مقرر تكميلي -

 .تكنولوجيا التعليم -ماجستير - روبوتات المحادثة    تكميلي مقرر -

 -دكتدددوراة - بعدددادثدددي األالعدددر  المحتدددو  ثسددداليب أ نجددداعالدافعيدددة إل  مقددرر تكميلدددي -

 .تكنولوجيا التعليم

 التدايف الميدانى لشعف تكنولوجيا التعليم: ارشراف على

مدل مدرسدة األ( ب7) شدعبة تكنولوجيدا التعلديم ذو  االحتياجدات الخاصدة مدجالفرقة الثالثدة  -

، وذلدددك فدددى العدددام الجدددامعى  ) السددديدة عيندددب( للصدددم وضدددعاف السدددمع للبندددات بدددالمنيرة

2016/2017. 
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، وذلدك بحلوان المستقبل التجريبية لغاتمدرسة ب عام شعبة تكنولوجيا التعليمالفرقة الثالثة  -

 .2017/2018 فى العام الجامعى

، وذلدك بحلدوان التجريبية لغات الشروقمدرسة ب عام شعبة تكنولوجيا التعليمالفرقة الثالثة  -

 .2018/2019 فى العام الجامعى

 الشدهيد محمدد فريدد سدرحان بحلدوان،مدرسدة ب عدام شدعبة تكنولوجيدا التعلديمالفرقة الثالثدة  -

 .2019/2020 وذلك فى العام الجامعى

  :اشاد األكاديمىار
 .2016/2017 ، وذلك فى العام الجامعىمسار معلم امعالطالب الدبلوم لإرشاد أكاديمى  -

إنتاج ،، معلددم حاسددبتكنولوجيددا التعلدديم ) بشددعبطددالب الدددبلوم المهنددى لإرشدداد أكدداديمى  -

االحتياجددات الخاصددة، إنتدداج بددرامج  بددرامج التعلدديم اإللكترونددى، تكنولوجيددا التعلدديم ذو 

 .2018/2019وذلك فى العام الجامعى  اإلذاعة والتليفىيون(

 لجووان الشووفول  التطبيقووات  المشووااكة فووى لعموواح التصووحيث كمصووحث اووان بلجووان الممتحنووي 

  :للمقراات التالية العملية

 ، وذلك بشعبة رياضة انجليى .فرقة الرابعةللحىم برمجية  -

 .ساسيأ رياضه ، الفرقة الثالثة، وذلك بشعبةالحاسب برمجة في مقدمة -

 .( 4مج)مسار معلم دبلوم عام  ، وذلك بشعبةلكترونىالتعليم اإل -

 .E  رياضة ، وذلك للفرقة األولى بشعبةالكمبيوتر في مقدمه -

 .ساسيأ علوم للفرقة الثالثة، وذلك بشعبة التخصص في التعليم تكنولوجيا -

تكنولوجيا التعليم ذو  االحتياجات  دبلوم مهنى ، وذلك بشعبةالرقميةتاحة تفريد قواعد اإل -

  .الخاصة

 ماجستير تكنولوجيا التعليم.  - مقرر تكميلى - تصميم الرحالت المعرفية -

 جيا التعليم.ودبلوم مهنى تكنول ، وذلك بشعبةجهىة التعليمية وصيانتهااأل -

 .تكنولوجيا التعليم ذلك بشعبةالرابعة، ولفرقة ة لتكنولوجيا تعليم الفئات الخاص -

 .ساسىأنجليى  إ ، وذلك بشعبةفرقة الثالثةللالتكنولوجيا فى التعليم  -

 .عربى ءكيميا التعليم فى التخصص للفرقة الثانية، وذلك بشعبةتكنولوجيا  -

 .دبلوم مهنى معلم حاسب ، وذلك بشعبةنظم المعلومات وقواعد البيانات -

 .(التعليم اإللكترونى نتاج برامجإ -مهني )دبلوم البيانات وقواعد المعلومات نظم -

 ( .4استخدام التكنولوجيا، وذلك بشعبة دبلوم عام مج) -

 أدوار اخصائى تكنولوجيا التعليم وكفاياته للفرقة الثانية، وذلك بشعبة تكنولوجيا التعليم. -

 وذلك بشعبة جغرافيا. تكنولوجيا التعليم للفرقة الثانية، -

 يم للفرقة الثالثة، وذلك بشعبة عربى عام.التكنولوجيا فى التعل -

 : ةيالعلم على الرسائل ارشراف

 تم اإلشراف على الرسائل العلمية التالية:

 المعزز الواقع على القائم التعليمي المحتول عرض نمط تأاير ن ارسالة ماجستير بعنو .1

،  التعلويم األساسوي م  األ لى الحلقة تالميت لدل اربداعى  التفكير تنمية التحصيل فى

 م.2018للباحثة صفا إبراهيم محمد عمر، وتم مناقشتها عام 

ار نمطى السرد الصوتى الموجز  المفصول بالقصوه الرقميوه لرسالة ماجستير بعنوان    .2

فووي تنميووة مهووااات الفهووم االسووتماعى لوودل التالميووت المرحلووة ارعداديووة ذ ل  ووعوبات 

 .2019، وتم مناقشتها عام سعدنيهاله سليمان محمد الللباحثة   التعلم

لار نمطى توليد األفكاا بجلسوات العصوف الوتهنى ارلكتر نوى  رسالة ماجستير بعنوان   .3

  للباحثدة ربداب عبر الويف فوى تنميوة الووعى ارجتمواعي لودل لوالح المرحلوة الثانويوة

 .2019وتم مناقشتها عام  ،محمد عبد الهاد  الخلو 
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وس  لارهوا فوى تنميوة التحصويل عكونمط األنشطة بالفصول الم ماجستير بعنوان  رسالة  .4

محمدد خمديس  هدديل  للباحثدة بقاء لارها  دافعيه ارنجاز لدل لالح المرحله الثانويوه 

 .مناقشتهاتم  محمد.

فوي  فاعليوة مصودا التقوويم التكووينى ببيلوة الويوف التشوااكيهرسالة ماجستير بعنوان    .5

  للباحد  المرحلوه الثانيوه للتعلويم األساسويتنمية مهااات تصميم مواقع الويف لتالميوت 

 .تم مناقشتها.محمد جما  عبد الفتاح

كثافووة مصووادا الووتعلم الرقميووة فووي بيلووة الفصوول المعكوووس  رسددالة ماجسددتير بعنددوان    .6

شدديماء   للباحثددة الصووناعىلطووالح التعلوويم   السووالمة فووي تنميووة مهووااات األموو   لارهووا 

 .مناقشتهام ت .حمدأجلشاني شكري 

برنامج قائم علي بيلة الواقع المعوزز بالهواتف الجوواح فوي ار لماجستير بعنوان   رسالة .7

  للباحثة ديندا  اكساح مهااة الرسم الفني  الدافعيه لالنجاز لدي لالح التعليم الصناعي

 .التشكيلد قي أبو علم أحمد رشوان.

 االكتشوافالوتعلم بعلوى  القائموة لكتر نيوةارالمحاكواة  لار بيلة  دكتوراة بعنوان رسالة  .8

الثانويووة  الموودااس  دافعيووة ارنجوواز لوودل لووالح لهندسووة الكهربيووةمهووااات اتنميووة  فووي

 .هدعاء محمد عبد ربللباحثة  "الصناعية

لسوواليف التيتيووة الراجعووة التصووحيحية /الصريحة التصووحيث ماجسددتير بعنددوان   رسددالة .9

عبوور ا بوتووات المحاداووة التفاعليووة  تأايرهووا علووى تحسووي   الضوومنى  للووف التو وويث 

  للباحثددة لوودل لووالح المرحلووة الثانويووة  اتجاهوواتهم نحووو اسووتخدامها   كفوواءة الووتعلم

 .انتصار حسن حسين رمضان

لاووور التفاعووول بوووي  نموووط تصوووميم الكائنوووات الهولوجراميوووة   دكتدددوراة بعندددوان رسدددالة  .10

/حقيقيوووة جرافيو   زمووو  عر وووها /بطيء عوووادي  ببيلوووة العووورض البصوووري فوووي تنميوووة 

فدارق  للباحو  " المهااات الحياتيوة  تحقيوق متعوة الوتعلم للمعواقي  عقلياوا القوابلي  للوتعلم

 .مرعوق حسن على

قوران لكتر نيوة للمشور عات قائموة علوى نموط األإبيلة تودايف ماجستير بعنوان   رسالة .11

عموواح  بفووت التحيووز المعرفووي لوودل لووالح كليووة دة األات ايووارهووا فووي اكسوواح مهووااال 

 .حمدأمحمود جابر  للباح   "التربية

  ث العلمية:نشر األبحا
 تم اإلشتراك فى نشر بح  بعنوان:

توظيووف بيلووة الحوسووبة  اؤيووة مسووتقبلية حوووح"تددم االشددتراك فددى نشددر بحدد  بعنددوان  .1

السحابية بالمؤسسات التربوية راوراء مشوااكة المحتوول التعليموي الرقموي لودل لوالح 

، مجلدة الجمعيدة العربيدة لتكنولوجيدا التربيدة، وذلدك فدى "الدااسات العليا بكليات التربيوة

  .2013عام 

بوي  مسوتويات مشوااكة األنشوطة التهنيوة التفاعول  م اإلشتراك فى نشر بحد  بعندوان: ت .2

بالفصوح االفترا ية التزامنية   نمطى التفكير بصوت عواح  لاورف فوى تنميوة التحصويل 

سوات عربيوة فوي مجلة داا، ح شعبة الريا يات بكلية التربية الدافعية لإلنجاز لدل لال

 .2016 عام س،التربية  علم النف

 –العالقووة بووي  نمطووى ممااسووة المهووام /موزعووة  فددى نشددر بحدد  بعنددوان: تددم اإلشددتراك  .3

مرجأ  فى بناء الرحالت المعرفية عبر  –متقطع  –مركزة   توقيت تعزيز األداء/فوال 

الويف  تصميمها  لارهم علوى تقودير الوتات  تحقيوق جوودة المنوتج لودل الطالوف المعلوم 

، ا التعلويم: سلسولة دااسوات  بحووثمجلوة تكنولوجيو -ذي الشخصية الكمالية العصابية.

 .2016عام 
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لار استخدام التجسيد المعلوماتى بارنفوجرافيو على تنميوة   تم نشر بح  فرد  بعنوان .4

مفاهيم مصادا المعلومات المرجعية  عادات العقل  الكفاءة التاتية الُمداكة لدل لوالح 

 مجلوووووووووووووووووووة   منخفضى كفاءة التمثيل المعرفى للمعلومات.تكنولوجيا التعليم مرتفعى 

 .2017عامث،الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية تكنولوجيا التربية: دااسات  بحو

تووأاير لسوواليف حكووى القصووص الرقميووة عبوور تقنيووة  تددم اإلشددتراك فددى نشددر بحدد  بعنددوان .5

حلووة البودكاسووتنج  علووى تنميووة الووتكاء الليووول  القووداة علووى التخيوول لوودل تالميووت المر

 .2017عام  ،جامعة األزهر مجلة التربيةاالبتدائية المعاقي  بصرياا.

ليووق الصوووتى المصوواحف لاوور التفاعوول بووي  مسووتول التع  تددم نشددر بحدد  فددرد  بعنددوان .6

للتشبيهات البصرية العلمية  لساليف عر ها باسوتخدام تقنيوة الفيوديو هولووجرام  فوق 

نظام بيود على تنمية مهااات التفكير التأملى  مستول التقبل التكنولووجى للتقنيوة لودل 

 عام  ،مجلةة الجمعيةة المصةرية لتكنولوجيةا التعلةيموذلك فى ، "تالميت المرحلة االبتدائية
 م.2018

أثا التفامعابانانما اافالتاا تالتافمما االساامال  اف من ا   تم نشر بح  فرد  بعنوان .7
نن لاجالتفد نبااللتاام   التقمئا اعلىاع مص ااماسلتالألتعامبالت مانا ا اىالب امبا

وذلةك "،ااهم لتالتم مبالتذه ىاتفالانذالتا ملا ال نفدلئنا االضااباعنائه التاع  اىا
 م.2018رية لتكنولوجيا التعليم عام مجلة الجمعية المصافى

 :تم نشر بحث فردى بعنوان .8

 "The impact of designing visual learning situations in the 
development of emotional intelligence and adaptive behavior 
for the mentally handicapped who can learn" 

 بمجلة: م ،2019يونية  30حيث تم نشره بتاريخ

"Journal of Education and Practice", ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 

2222-288X (Online) DOI: 10.7176/JEP,Vol.10, No.17, 2019. The IC 

Impact factor value of this journal is 7.15. 

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP 

الأ شاف التافعل اا،لتفامعبااننماا افاالأل ئل االت امن   " تم اإلشتراك فى نشر بحث بعنوان .9

ا،تف ان التفمصنبااللتالعياناهم لتالتق مالتممديااللتعشا نمنننئ التا ممشمتالإلتبف ال ن ؛ا

الجمعيةةة المصةةرية للكمبيةةوتر فةةي مجلةةة ، "تااداالتفمتاابامالتاعلاا انبلناا التفعلاان التصاا معي

 .2020،التعليمي

 مسوتول  /محكم  تلقوائي لسولوح تخطويط لنشوطة تمثيول الود ا" بح  فدردي بعندواننشر  .10

  لار تفاعلهمببيلة الفصل المعكوس /جزئي بالمشاهدة  كلي بالمشااكة  هائاالنخرال فى لدا

لودل لوالح مشوااكتها عبور الويوف على تنمية التحصيل  الوتعلم المونظم ذاتياوا  االتجواف نحوو 

  .2021،الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميفي مجلة  ،تكنولوجيا التعليم

التعلم الرقمية /انتقائي  عشوائي   لسلوح ابتياا مصادا تم اإلشتراك فى نشر بحث بعنوان .11

بابتبااات الكتاح المفتوح عبر الويف في  وء استراتيجية التساؤح التاتي  لارف في تنمية 

التفكيوور مووا ااء المعرفووي  لوودل لووالح تكنولوجيووا التعلوويم مختلفووي  جهووة الضووبط  بفووت 

 .2021 ،مجلة كلية التربية بسوهاجفي  .مستول قلقهم م  االبتبااات

 

 

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP
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 حضوا المؤتمرات العلمية:
حضددور المدد تمر العملددى الثددانى عشددر للجمعيددة المصددرية لتكنولوجيددا التعلدديم فددى الفتددرة مددن  -

الحاضدر وففداق لكتروندى بدين تحدديات بعنوان  تكنولوجيا التعلديم اإل 2009 ،كتوبرأ 28/29

 ستقبا .المستقبل  والمشاركة فى فاعلياته بلجنة اإل

 المدد تمر العلمددى الثالدد  عشددر للجمعيددة المصددرية لتكنولوجيددا التعلدديم فددىالتكددريم الحضددور و -

بعندددوان  تكنولوجيدددا التعلددديم االلكتروندددى: اتجاهدددات وقضدددايا  2012إبريدددل 12-11 بتددداري 

تير فدى تخصدص تكنولوجيدا التعلديم بتقدددير معاصدرة  بمناسدبة الحصدو  علدى درجدة الماجسدد

 متياع والمشاركة فى فاعلياته بلجنة التسجيل. إ

الم تمر العلمى الرابع عشر للجمعيدة المصدرية لتكنولوجيدا التعلديم فدى  والتكريم فى حضورال -

بعنددوان  تكنولوجيددا التعلدديم والتدددريب اإللكترونددى عددن بعددد 2014إبريددل 17-16الفتددرة مددن 

 ي  فى الوفن العربى  والمشاركة فى فاعلياته بلجنة التسجيل.وفموحات التحد

التكريم فى الم تمر العلمى الخامس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم فدى الحضور و -

بعندوان  تكنولوجيدا التعلديم رم  مسدتقبلية  للحصدو  علدى  2015أكتوبر 29 -28الفترة من

 ة فى فاعلياته.، والمشاركدرجة الدكتوراه بتقدير امتياع

 2015نددوفمر  19 - 18حضددور المدد تمر العلمددى الثددامن عشددر لكليددة التربيددة فددى الفتددرة مددن -

 بعنوان  التربية ودعم الشخصية المصرية  والمشاركة فى فاعلياته بلجنة التسجيل.

جامعدة  -كليدة التربيدة النوعيدة  -ى األو  لقسدم تكنولوجيدا التعلديم لتقالمشاركة فى فاعليات الم -

بعنوان  إشكاليات البح  العلمى فدى ،معية المصرية لتكنولوجيا التعليمجن شمس برعاية العي

 .م2016ديسمبر عام  19 وذلك فى تكنولوجيا التعليم،

جامعدة  -كليدة التربيدة النوعيدة  -ى الثانى لقسدم تكنولوجيدا التعلديم لتقالمشاركة فى فاعليات الم -

بعنوان  هندسدة البحدوا العلميدة فدى  لتكنولوجيا التعليممعية المصرية جعين شمس برعاية ال

 .م2017 /20/12فى  وذلك ،تكنولوجيا التعليم

حضور فعاليات الم تمر العلمى الثانى عشدر لكليدة الدراسدات العليدا للتربيدة بجامعدة القداهرة،  -

الفترة من بعنوان  التربية وبيئات التعلم التفاعلية: تحديات الواقع، ورم  مستقبلية، وذلك فى 

 م.2017يوليو  12-13

عشدر للجمعيدة المصدرية لتكنولوجيدا  السادسالم تمر العملى  والمشاركة بفاعية فى حضورال -

 20-19فدى الفتدرة مدن   لتدريب مدد  الحيداةاوتكنولوجيا التعليم االبتكارية والتعليم بعنوان  

 .2018 إبريل،

التعلدديم بعنددوان  الميددىة التنافسددية  حضددور فعاليددات المدد تمر العلمددى األو  لقسددم تكنولوجيددا -

لبحدددوا تكنولوجيدددا التعلددديم : نظدددم الدددتعلم التكيدددة ، وذلدددك بالتعددداون مدددع الجمعيدددة العربيدددة 

/  12-10لتكنولوجيات التربية، بكلية الدراسات العليا  للتربية )الرابع عشر(، فدى الفتدرة مدن 

7/2018. 

جمعية المنتد  العربى للتنمية  أقامتهت  حضور الم تمر الدولى الثانى عشر للتعلم التكى، وال -

 26-25، فدى الفتدرة مدن "IOT Big Data Education"التكنولوجيدة والبشدرية، بعندوان 

 .2018،سبتمبر

فدى ، وذلك    تحديات العصر التكنولوجىالقيادة التربوية حضور الم تمر الدولى بعنوان    -

 8/4/2019-7الفترة من 

 :التى تم الحصوح عليها الد اات التدايبية

 الد اات التدايبية فى مجاح التدايف: ل الا   

مدن منصدة مهدارة للتعلديم المفتدوح  TOT)  Training of Trainers علدى دورة الحصو  -

 .20/12/2015بتاري  

مددن أكاديمددة الجيددل الجديددد للتعلدديم اجتيدداع دورة   العددادات السددبع ألكثددر المدددربين فاعليددة    -

 .27/10/2015بتاري   عن بعد المجانى الحدي 
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معتمددددة مدددن وعارة الشدددباب  TOT)  Training of Trainers علدددى دورة الحصدددو  -

 7ينددداير إلدددى  31إيجيبددد ، فدددى الفتدددرة مدددن  والرياضدددة بالتعددداون مدددع شدددركة مايكروسدددوف 

   .2016فبراير

مدن أكاديمدة  TOT)  Training of Trainersالحصو  على وسام تميدى وتدقلف فدى دورة  -

 .9/1/2016الجيل الجديد للتعليم المجانى الحدي  عن بعد بتاري  

جامعدة ب كليدة التربيدةفدى التى تم انعقادهدا   إعداد المعلم الجامعى دورة دورة  الحصو  على -

 .2017/ 8/ 23 -20لفترة من احلوان، فى 

المفتدوح فدى الفتدرة مدن   من منصة رواق للتعليم التدايس فى التعليم الجامعىدورة   اجتياع -

 .2016فبراير  5: 2015ارسطس  29

 : االعتماد الد اات التدايبية فى مجاح الجودة اانياا

بجمهوريدة   من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتمداد دورات تدريبية معتمدةعلى  تم الحصو 

 وهى:مصر العربية، 

 .4/4/2017-2الفترة من ، فى التعليم العالى التقويم التاتى لكليات ومعاهد -

  .5/10/2017-3فى الفترة من  التعليم العالىلكليات ومعاهد المراجعة الخارجية  -

 .13/2/2018-12لكليات ومعاهد التعليم العالى فى الفترة من  التخطيط االستراتيجى -

 فى مجاح تنمية قداات لعضاء هيلة التدايس:الد اات التدايبية االثاا 

 مركدى تنميدة قددرات أعضداء هيئدة مدنتم الحصدو  علدى مجموعدة مدن الددورات التدريبيدة 

 دورات هى:لالتدريس بجامعة حلوان وهته ا

 تقويم الطالبنظم االمتحانات و  -

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس  -

  (1أخالقيات البح  العلمى )  -

 (2أخالقيات البح  العلمى)  -

 إدارة الوق  والم تمرات -

 العرو  التفاعلية مهارات -

  (1معايير الجودة فى التدريس) -

  (2)العملية التدريسية معايير الجودة فى   -

  نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -

 تنظيم الم تمرات العلمية  -

 العر  الفعا  -

 التخطيط االستراتيجى -

  النشر العلمى  -

 األعما  الجامعيةلجوانب القانونية فى ا  -

 ى اإلرشاد األكاديم -

 (.(SPSSالتحليل اإلحصائى باستخدام برنامج دورة   -

 الد اات التدايبية فى مجاح الكمبيوتر:اابعاا 

 الدورت التالية: على  تم الحصو 

، وذلك فى الفتدرة امتياععام دورة تدريبية فى استخدام الحاسب والتابعة لجامعة حلوان بتقدير  -

 .2005/ 16/8: 24/7/2005من 

التابعدة لدوعارة االنتداج  Officeتدريبية فدى تقهيدل شدباب الخدريجين فدى دورة حاصلة على   -

 . 31/5/2007: 10/4/2007بجامعة حلوان فى الفترة من  بمركى الحساب العلمىالحربى 

 . 6/2007-25بتاري   ICDLحاصلة على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللى   -
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وحتدددى  4/5/2014فدددى الفتدددرة مدددنحاصدددلة علدددى دورة اسدددتخدام الكمبيدددوتر فدددى التعلددديم   -

المقررات ذات االلتحاق الهائل بعمادة التعلديم االلكتروندى بجامعدة  فى: ، وذلك 11/6/2014

 . MOOCالملك خالد بالمملكة العربية السعودية 

 Microsoft حاصددلة علددى شددهادة اجتيدداع دورة تدريبيددة مددن شددركة ميكروسددوف  بعنددوان  -

Digital Literacy   2015عام. 

والثددورة المعرفيددة، بم سسددة أنتددل  MOOCدورة تدريبيددة بعنددوان منصددات حاصددلة علددى   -

  .15/12/2015التعليمية بتاري  

 الد اات التدايبية فى مجاح التخصص:بامساا 

حاصلة على شهادة اجتياع مقرر شدبكات التواصدل االجتمداعى كمنصدات تعليميدة مدن منصدة  -

حاصددلة علددى شددهادة اجتيدداع نمددوذج لتو يدد   -2015رواق للتعلدديم المفتددوح عبددر االنترندد 

الشددبكات االجتماعيددة الخاصددة فددى المقددررات الدراسددية بمقددرر شددبكات التواصددل االجتمدداعى 

 كمنصات تعليمية من القناة التعليمية لدكتور محمد شلتوت مقدم الدورة التدريبية

منصدة رواق الموافندة الرقميدة فدى المددارس والم سسدات التعليميدة مدن حاصلة علدى دورة   -

 .2016يوليو  23: 2016مارس  10للتعليم المفتوح فى الفترة من 

مدن IBM  SPSS لتحليدل االحصدائى لالسدتبيانات باسدتخدام برندامج دورة احاصدلة علدى    -

 .2016مايو  27: 2016إبريل  15منصة رواق للتعليم المفتوح فى الفترة من 

 Social Media-فدى للتددريب عدن بعدد   Udemyتدريبيدة مدن أكاديميدة  اتاجتيداع دور  -

Management  

 - How to Make an online Portfolio Website اجتيدداع دورة تدريبيددة فددى  -

Storytelling + Activity =Presentation-  Readiness  

 Effectively Managing Conference Call withاجتيداع دورة تدريبيددة بعنددوان  -

Virtual Team  

 How to Create an Online Course  - A technicalرة تدريبيدة بعندوان اجتياع دو  -

Guide  

  Master in Google Classroomاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

  Video Marketing Primerاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

  Creat a profesinal Email Address in 10 minاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

  Beginners Email Academyاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

  Create your 2D Animated Seriesاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

   The 3D Printing Basicsاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

  The 2015 Teach-eBooks, Readers&Freeاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

 The Social Networking For Conferencesن اجتياع دورة تدريبية بعنوا  -

  Cinematography For 2D Animationاجتياع دورة تدريبية بعنوان    -

 Narrative& Storytelling forAnimationاجتياع دورة تدريبية بعنوان    -

  Hoe to Create a Personal Academicاجتياع دورة تدريبية بعنوان   -

   How to Quickly Build an Effective Surveyبعنواناجتياع دورة تدريبية   -

 The get Started with Scrivener- Includs Freeاجتيداع دورة تدريبيدة بعندوان -

52Pages Ebook   

 Gain 4 Hours per Week: Learn 75 Practical Keyboardاجتياع دورة تدريبية   -

Shortcuts  

 (. (Getting the most from your Smartphoneاجتياع دورة تدريبية بعنوان  -
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 الد اات التدايبية فى مجاح التنمية البشرية:سادساا 
فيمدا تدريبية من أكاديمة الجيل الجديدد للتعلديم المجدانى الحددي  عدن بعدد  اتحاصلة على دور -

مهدارات –ثالثدون سدببًا للسدعادة  –حتيدا  فدي التنميدة البشدرية النصب واال:العلم والتعليميلى )

تصدددا  مهدددارات اال -خطتددى سدددر تميدددى   -ديناميكيدددة التكيددد  العصدددبى  –يددع والتسدددويف الب

 (.التخطيط االستراتيجى الشخصى -والحوار مع فلتات أكبادنا

مبددادإ إدارة المددوارد )فيمددا يلددى  دارك التعليميددةإمنصددة حاصددلة علددى دورات تدريبيددة مددن  -

السديرة  -التطدور المهندى مدن عدن بعددمهدارات  - البشرية من منصة ادارك التعليمية عدن بعدد

  (.كي  تسوق نفسك فى سوق العمل -التاتية الناجحة

 Critical Thinker) :فيمددا يلددى Udemyتدريبيددة مددن أكاديميددة  اتحاصددلة علددى دور -

Academy Learn to Think Like a Philosopher - Get Knowledge for 

College - How to Change Your Thinking& Become More Positive -  

Get that's Article)- Create an Interactive Digital Magazine for 

Business  

 سابعاا الد اات التدايبية فى مجاح اللية ارنجليزية:

 Writing للتدددريب عددن بعددد بعنددوان  Udemyتدريبيددة مددن أكاديميددة  اتحاصددلة علددى دور -

perfect sentences  

  Learn Real Life English: Foodحاصلة على دورة تدريبية بعنوان  -

 Create Income Opportunities by Learningحاصدلة علدى دورة تدريبيدة بعندوان -

Power Writing 

  the PSLE English Grammar Crashحاصلة على دورة تدريبية بعنوان  -

 Writing Basics Learn the Writing Process in 5حاصلة على دورة تدريبية بعنوان  -

Easy Step  

 The Writing Perfect Sentencesحاصلة على دورة تدريبية بعنوان  -

  Learning Bower Writingحاصلة على دورة تدريبية بعنوان  -

إنجلدي  اليد  متوافدف مدع  EF Education First مدناجتيداع موثقدة شدهادة  حاصدلة علدى  -

 .2019لعام (CEFR) األوروبيمعايير اإلفار 

  اش العمل التى تم حضواها:

 12/2، وذلددك عددامSPSSورشددة عمددل بعنددوان برنددامج التحليددل االحصددائى للبحددوا العمليددة  -

2014 . 

 عددامفددى الوذلددك  End notes، ورشددة عمددل بعنددوان توثيددف المراجددع اإللكترونيددة ببرنددامج  -

 .2016/2017 الجامعى 

 دور تكنولوجيا التعليم فى تفعيل دمج ذو  االحتياجات الخاصة بالتعليم ورشة عمل بعنوان   -

  .2017/2016 فى العام الجامعىوذلك  العام  

فدى ، وذلدك  Mobile Learningورشة عمل بعنوان   التطبيقات الحديثة فدى الدتعلم النقدا   -

 .2016/2017 العام الجامعى

بندك المعرفدة المصدر   بالمكتبدة الرقميدة بجامعدة حلدوان بالتعداون مدع عنوان  بورشة عمل  -

 .18/12/2016، بالمجلس األعلى للجامعات، وذلك فى ICTPمشروع 

ورشة عمل بعنوان  بندك المعرفدة المصدر   بالمكتبدة الرقميدة بجامعدة حلدوان بالتعداون مدع  -

 .18/12/2016، بالمجلس األعلى للجامعات، وذلك فى ICTPمشروع 

ورشة عمل بعنوان   استخدام قواعد البيانات المتاحة ببنك المعرفة المصر  ، والتى عقددت  -

  ، بقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركىية بجامعة حلوان.18/4/2016

والتصدددحيإل اإللكتروندددى ، وذلدددك فدددى  الموضدددوعية  األسدددئلةورشدددة عمدددل بعندددوان  إعدددداد  -

12/4/2017. 
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 .12/4/2017ات الورقة االمتحانية وتطويرها، وذلك فى ورشة عمل بعنوان   مواصف -

ورشة عمل  عن بنك األسئلة بعنوان   االختبدارات التحصديلية )المقاليدة والموضدوعية(، فدى  -

24/10 2018. 

 Quaifying Career  Guidance and Counsellingورشددة عمددل بعنددوان    -

Practitioners"    13/3/2019وذلك يوم. 

 Scientific Writing and international publishingورشددة عمددل بعنددوان  -

workshop 18/3/2019، وذلك يوم 

 :الرسائل العلميةتحكيم لد ات 

 تم تحكيم أدوات رسائل الماجستير والدكتوراة التالية:

"فاعلية نظام تعليم إلكتر ني قائم علي الوكيل التكي في توظيف رسالة دكتوراه بعنوان  -

، إعددداد مصووادا الووتعلم ارلكتر نيووة لطووالح الدااسووات العليووا تخصووص تكنولوجيووا التعلوويم

 .كريمة محمود محمد

"تصميم بيلة تعلم افترا ية االاية األبعاد  قيواس فاعليتهوا فوي رسالة ماجستير بعنوان  -

تنميوووة مهوووااات تحووودث الليوووة ارنجليزيوووة لووودل للبوووة المرحلوووة الثانويوووة  اتجاهووواتهم 

 .قطبداد ياسر إعنحوها"،

لار نمطى استراتيجية التعلم التشااكى فى بيلة تعلم قائمة علوى رسالة ماجستير بعنوان  -

تطبيقات السحابة الكمبيوترية فى تنمية مهااات إنتاج مسوتودعات البيانوات لودل لوالح 

 . الصياد اسماعيل أحمد هشامللباح   المرحلة الثانوية

لسوواليف تنظوويم محتووول الووتعلم التشووااكى علووى لاوور ابووتالف رسددالة دكتددوراه بعنددوان    -

 إعداد أحالم محمدد إكساح مهااات تصميم المعامل االفترا ية لطالح تكنولوجيا التعليم

 .السيد عبدهللا

نموووذج مقتوورح لبيلووة تعلووم قائمووة علووى الوورحالت المعرفيووة رسددالة دكتددوراه بعنددوان    -

 ، لودل لوال تكنولوجيوا التعلويم االفترا ية  فاعليته فى تنمية مهااات التفكيور البصورل

 .إعداد نسرين أبو عمار

لاوور نمووط التفاعوول فووى محووراات الويووف التشووااكية  الموود نات رسددالة دكتددوراه بعنددوان   -

إعدداد التعليمية لتنميوة مهوااات التعبيور الكتوابى الووظيفى لتالميوت المرحلوة االعداديوة"، 

  .محمد أبو اليىيد أحمد

"فاعليوووة برنوووامج باسوووتخدام الكمبيووووتر فوووى تنميوووة المهوووااات  رسدددالة دكتدددوراه بعندددوان -

  إعدداد محمددد السومعية  لاورف علووى التوا ول اللفظوي لوودل عينوة مو  التالميووت الوتاتويي 

 .سعيد سيد عجوة

بعنوان "فاعلية برنامج تدايبى بمسواعدة تطبيقوات الجيول الثوانى للويوف رسالة دكتوراه  -

إعدداد وفداء  ى الحلقوة اال لوى مو  التعلويم االساسوىلتنمية مهوااات تعلويم القرائيوة لمعلمو

 .على وعير

السوحابية  الحوسوبة تطبيقوات علوى قائم تدايبي برنامج فاعلية"رسالة ماجستير بعنوان  -

إعدداد محمدد السديد أحمدد محمدد  ."اآللوي الحاسف لمعلمي النقاح التعلم مهااات تنمية في

 .سلمان

الور ابط الفائقووة دابول الكتوواح االلكتر نوى القووائم " فاعليوة نمووط رسدالة ماجسدتير بعنددوان -

علووى مقووالع الفيووديو فووى التحصوويل  المهووااات العمليووة فووى مووادة العلوووم لتالميووت الصووف 

 .  إعداد احمد محمد عبدالعىيى عفيفى األ ح ارعدادل

فاعلية األنشطة التعليمية القائمة على مهوااات حول المشوكالت " رسالة ماجستير بعنوان -

لو فى مقياس حل المشكالت بالرسوم ذعلى بعت جوانف النمو لطفل الر  ة   لارها 

 للباحثة نورهان ناصر محمد الخطيب قسم الصحة النفسية." المتحركة
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 -لاووور التفاعووول بوووي  نموووط العووورض البصووورل /البوووانواامىرسدددالة ماجسدددتير بعندددوان   -

مهوااات التفكيور البصورل النموذجى   لسلوح التعلم فى بيلة الواقع المعزز على تنميوة 

   للباحثة مروة فراج محروس. القابلية لالستخدام لدل لالح تكنولوجيا التعليم

البسيطة  فى كتف  -ابتالف مستول ا ابط المحتول /التوسعيةرسالة دكتوراة بعنوان   -

الواقووع المعزز لاوورف فووى تنميووة المهووااات العمليووة  بفووت الحموول المعرفووى لوودل لووالح 

 للباحثة سماء عبد السالم حجاع .  التعليم السطحيي   المتعمقي تكنولوجيا 

لاور التفاعول بوي  نموط تقوديم األنشوطة دابول الورحالت المعرفيوة رسالة ماجستير بعوان   -

 للباحثدة  األسلوح المعرفى فى تنمية الوعى المعلوماتى لدل تالميت المرحلوة ارعداديوة

 .أميرة أحمد محمود رعق

لار نمط عرض الخرائط التهنية ارلكتر نيوة فوى تنميوة الووعى رسالة ماجستير بعنوان   -

   إعداد سماح عبد الباسط البدرشينى.المعلوماتى لدل تالميت المرحلة االبتدائية

لاور لداة التفاعول فوى كتوف الواقوع المعوزز فوى تنميوة التحصويل رسالة ماجستير بعندوان   -

  للباحثدة بسدمة ثانول لفنى  مدل ا ائهم ع  هوتف الكتوفالدااسى لدل لالح التعليم ال

 .محمد جودة سيد

لاوور نمطووى البوو  المرئى/مباشر مسووجل  عبوور الويووف بالفصوول رسددالة ماجسددتير بعنددوان   -

  المعكوس فى تنمية مهااات إنتاج المعلومات الرسومية لدل لوالح تكنولوجيوا التعلويم

 للباح  محمد أحمد توفيف عبد اللطي 

 :لحقائف التدايبيةا تحكيم 

فددى تقيدديم حقيبددة تدريبيددة بعنددوان  تو يدد  المسددتحدثات التكنولوجيددة فددى  االشددتراكتددم  -

 .2018عام التدريس  لألكاديمية المهنية للمعلمين 

 المؤلفات العملية:

،  تكنولوجيا التعليم ارلكتر نى: بيلات  استرتيجيات فى تقلي  كتاب بعنوان  االشتراك -

 .2017وذلك عام 

تطبيقوات الوتكاء اال وطناعى  مسوتقبل تكنولوجيوا  االشتراك فدى تدقلي  كتداب بعندوان   -

 .2020 ، وذلك فى عام التعليم

 ، وذلدك الوتكاء اال وطناعي  التطبيقوات المعا ورة االشتراك فى تقلي  كتاب بعندوان   -

 .2022فى عام 

 مهام الجودة:

 المشاركة فى تنفيت/ متابعة /تقويم الخطط التنفيتية للخطة االستراتيجية بقسم تكنولوجيا التعليم -

  .2015/2016فى العام الجامعى 

/ 2015 فددى العددام الجددامعى التربيددة، اإلدار  بلجنددة الجددودة بكليددةعضددو بلجنددة التو يدد   -

 .م2106

 فددى العددام الجددامعىبلجنددة االشددراف والمتابعددة بلجنددة الجددودة بقسددم تكنولوجيددا التعلدديم  عضددو -

 .م2016/ 2015

-2016 المشاركة فى برنامج إعداد اختصاصي تكنولوجيا التعليم وتوصي  مقرراته. -

2017 

قددررات بقسددم تكنولوجيددا التعلدديم لمرحلددة البكددالوريوس )تكنولوجيددا عضددو بلجددان توصددي  الم -

دبلوم  -تكنولوجيا التعليم ذوي االحتياجات الخاصة( والدراسات العليا )دبلوم عام -التعليم عام

 .2015/2016دكتوراة(، وذلك فى العام الجامعي  -ماجستير -مهنى

لجددودة بالكليددة، وذلددك فددى العددام المشدداركة كعضددو فعددا  بمعيددار القيددادة والحوكمددة بوحدددة ا -

 م.2016/2017الجامعى 

المشدداركة كعضددو فعددا  بمعيددار القيددادة والحوكمددة بوحدددة الجددودة بالكليددة ، وذلددك فددى العددام  -

 م.2017/2018الجامعى 
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المشاركة  كمقرر بمعيار القيادة والحوكمدة بوحددة الجدودة بالكليدة ، وذلدك فدى العدام الجدامعى  -

 م.2017/2018

كمقرر بمعيار القيادة والحوكمدة بوحددة الجدودة بالكليدة ، وذلدك فدى العدام الجدامعى المشاركة   -

 م.2018/2019

المشداركة كنائدب بمعيدار القيدادة والحوكمدة بوحددة الجدودة بالكليدة ، وذلدك فدى العدام الجدامعى  -

 م.2019/2020

م الجدامعي المشاركة كمنسدف لمعيدار القيدادة والحوكمدة بوحددة الجدودة بالكليدة، وذلدك فدي العدا -

2020/2021. 

 م.2019/2020مسار المكتبات والمعلومات  -المشاركة كمنسف برنامج الدبلوم العام  -

المشدداركة فددي وضددع معددايير اختيددار القيددادات األكاديميددة واإلداريددة الوحدددات ذات الطددابع  -

 الخاص بكلية التربية.

واإلداريدة الوحددات ذات المشاركة فى وضدع فليدات نشدر معدايير اختيدار القيدادات األكاديميدة  -

 الطابع الخاص بكلية التربية.

إعداد فليات تداو  السلطة فى المناصب القياديدة  األكاديميدة واإلداريدة الوحددات ذات الطدابع  -

 الخاص  بكلية التربية.

 المشاركة فى استقبا  فريف الىيادة القادم من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بالكلية. -

 بالقسم العلمي:مهام 

 .2015/2016فى العام الجامعىفى أعما  مجلس قسم تكنولوجيا التعليم كعضو المشاركة  -

المشاركة فى لجان المقابالت لطالب الشعب العلمية الملتحقين بكليدة التربيدة، وذلدك فدى العدام  -

 2017/ 2016الجامعى

 .2017/2018الجامعى فى العام فى أعما  مجلس قسم تكنولوجيا التعليم كعضو  المشاركة  -

 م.2015/2016عضو بلجنة تنسيف الجداو  الدراسية بقسم تكنولوجيا التعليم عام المشاركة ك -

 فدى العدام الجدامعى عضو بلجنة تنسديف الجدداو  الدراسدية بقسدم تكنولوجيدا التعلديم المشاركة ك -

 م.2017 /2016

التعلديم فدى العدام الجدامعى  المشاركة كعضو بلجنة تنسديف الجدداو  الدراسدية بقسدم تكنولوجيدا  -

 م.2019 /2018

/ 2016 فددى العددام الجددامعى بقسددم تكنولوجيددا التعلدديم  المشدداركة فددى إعددداد لجددان الممتحنددين -

 م.2017

/ 2018 فددى العددام الجددامعى بقسددم تكنولوجيددا التعلدديم  المشدداركة فددى إعددداد لجددان الممتحنددين -

 م.2019

 .26/4/2107تكنولوجيا التعليم، وذلك فى المشاركة فى فعاليات الم تمر العلمى لقسم  -

 معىا، وذلدددك فدددى العدددام الجددد)الددددبلوم العدددام( بكنتدددرو  الدراسدددات العليدددا كعضدددو المشددداركة  -

 .م2016:2015

 .م2016/2017فى أعما  التيرم الصيفى بكنترو  الدبلوم العام لعام  المشاركة  -

 .م2016/2017لعام الجامعى فى ابكنترو  الشعب العلمية  كعضو المشاركة  -

 .2016/2017بكلية التربية، وذلك فى العام الجامعى  – بلجنة المكتبة كعضو المشاركة  -

 م.2017/2018فى الكنترو  المركى  بالكلية فى العام الجامعى كعضو  المشاركة  -

 م.2018/2019كلية فى العام الجامعى الفى الكنترو  المركى  ب كعضو المشاركة  -

 م.2019/2020فى الكنترو  المركى  بالكلية فى العام الجامعى  كعضو المشاركة  -

 وذلدددك بالعدددام الجدددامعى األداء بدددالكنترو  المركدددى ، التقدددانالحصدددو  علدددى شدددهادة تقددددير  -

2017/2018. 
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الفتدرة مدن اإلشراف األكداديمى علدى دورة إعدداد المعلدم بكليدة التربيدة والتدى تدم انعقادهدا فدى  -

5:2/9/2018. 

 .2019، وحتى 2016فى  الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم عضو مجلس إدارة -
 . 2018/2019، وذلك فى العام الجامعى التعليمعضو مجلس إدارة مركى تكنولوجيا  -

، دراسدات تربويدة وإجتماعيددة / جامعدة حلددوان -كليددة التربيدةعضدو فدى لجنددة تحريدر مجلدة  -

  مجلة محكمة ربع سنوية.

 لقسم تكنولوجيا التعليم.األسبوعى االلتىام بحضور السيمينار العلمى  -

 بالجداو  الدراسية.أسبوعيًا االلتىام بالساعات المكتبية المقررة  -

امل الكمبيوتر وتكنولوجيا الفئدات مععضو بالفريف التنفيت  للمشاركة فى وضع خطة تطوير  -

ضدمن مشدروع تنفيدتي فدى إفدار   االنتاج الفوتوررافى والتليفىيونى بكلية التربية الخاصه و

  (2020-2015حلوان) الخطة االستراتيجية لجامعة

 المشااكة فى بدمة المجتمع:المهام الخا ة ب

 .3/12/2015المشاركة فى فعاليات اليوم العالمى لتو  اإلعاقة، وذلك فى  -

 .4/12/2016العالمى لتو  اإلعاقة، وذلك فى المشاركة فى فعاليات اليوم 

علددى مهددارات  Modern Visionلغددات الخاصددة الحديثددة  اتدددريب معلمددى مدرسددة الرميدد -

إدارة بد Articulate Story Lineتصدميم وانتداج المقدررات اإللكترونيدة باسدتخدام برندامج 

 .12/1/2016، وذلك يوم مايو 15مدينة المستقبل التعليمية، ب

فى فعاليات األسبوع البيئى لكلية التربية تح  شعار  أفعل  :ابداعات البيئدة لجدودة المشاركة  -

 .22/3/2016: 21/3الحياة، وذلك فى الفترة من 

 ،Smart Boardتدددريب خريجددى كليددة التربيددة علددى منظومددة العددر  التفدداعلى باسددتخدام  -

 .23/2/2017وذلك فى بالتنسيف مع وحدة متابعة الخريجين بالكلية، 

، Smart Boardتدددريب خريجددى كليددة التربيددة علددى منظومددة العددر  التفدداعلى باسددتخدام  -

 .4/3/2017وذلك فى بالتنسيف مع وحدة متابعة الخريجين بالكلية 

التربيددة للعددام الجددامعى المشدداركة فددى فعاليددات ملتقددى التو يدد  والخددريجين لطددالب كليددة  -

2016/2017. 

/ 2017التربية للعدام الجدامعىلخريجين لطالب كلية المشاركة فى فعاليات ملتقى التو ي  وا -

2018. 

جريدة وسيط المدينة بمدينة فى  التعليمفى تكنولوجيا بضرورة تو ي  النشر مقاالت للتوعية  -

 لتالية:ابالعناوين  مايو 15

 .تكنولوجيا التعليم بين حداثة الفكر وتطبيف المفهوم 

 .تقنية الواقع المعىع: التعليم من منظور جديد 

 .الحوسبة السحابية وإثراء مشاركة المحتو  التعليمى الرقمى بالم سسات التربوية 

  التعلم.المعلم... قائد قافرة التطوير المنشودة بمجتمعات 

 .االنفوجرافيك:فن التجسيد المرئى للمعلومات اللفظية 

 حتياجات الخاصةفى تعليم ذو  اإل التقنيات الحديثة ودورها. 

المشدداركة فددي المشددروع القددومي لمحددو االميددة وتعلدديم الكبددار ، وإعددداد الدددليل اإللكترونددي  -

 للتعري  بالمشروع، والمشاركة في تصميم برنامج تعليم الحروف الهجائية للكبار.
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