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 السيرة الذاتية
 لعضو هيئة التدريس

 حسن زغلول  إيمان حسن د/
 تكنولوجيا التعليم/ قسم
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 : بيانات عامة

 ايمان حسن حسن زغلول  االسم 
  

 تكنولوجيا التعليم مساعد )مشارك(  استاذ الوظيفة 
 
 التربية  كلية                 حلوانجامعة  

 تكنولوجيا التعليم قسم /
 

 المؤهالت العلمية:

سنة الحصول  الدرجة العلمية
 عليها

 الجامعة الكلية

 نجامعة حلوا التربية 2017 مساعد )مشارك( استاذ
 نجامعة حلوا التربية م2010 الدكتوراه
 جامعة حلوان التربية م2001 الماجستير

الدبلوم الخاص في 
 التربية

 نجامعة حلوا التربية م1994

 نجامعة حلوا التربية م1992 بكالوريوس التربية
 
 

 .2001" عام تكنولوجيا التعليمتخصص "رسالة الماجستير: 

العنوان باللغة 
 العربية

تطوير المكتبة المدرسية للطالب المعاقين بصريا في 
 مرحلة التعليم العام.

 العنوان باللغة
 االنجليزية 

Development the Library of handicapped 

Students in Phase of public education.    
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 .2010التعليم عام  تكنولوجياالدكتوراه: رسالة 
 

العنوان باللغة 
 العربية

أثر االختالف في أسااليب االساتجابة فاي البارامت التعليمياة 
التحصاااايل المعرفااااي  علاااا التفاعليااااة للطااااالب المكفااااوفين 

 واتجاهاتهم نحوها.
 

 العنوان باللغة
 االنجليزية 

The impact of differences in the methods of 

response in interactive educational 

programs for blind students to collect 

knowledge and attitudes towards it. 

 
 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 
 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

جامعة  –كلية التربية  2017 أستاذ مساعد )مشارك(
 حلوان

 

إل   2010من  مدرس 
2016 

جامعة  –كلية التربية 
 حلوان

مدرس مساعد 
 محاضر()

إل   2001من 
2010 

جامعة –كلية التربية 
 حلوان

إل   1995من  معيد
2000  

جامعة –كلية التربية 
 حلوان
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 اسم م
 النشاط

رة نبذة مختص
 عن النشاط 

 تاريخ
 النشاط

 الفئة
 المستهدفة

تعليم نظام التشغيل   1
الويندوز وبرامت 

 االوفيس

مهارات 
استخدام 
الكمبيوتر 
وتشغيله 

ومهارات برامت 
االوفيس 
 األساسية

الفصل الدراسي 
 األول والثاني

 -2007للعام 
2008 

اداريون وموظفون 
التابعون لوزارة 
 اإلنتاج الحربي
جيا بمركز تكنولو

كلية  –التعليم 
التربية جامعة 
 حلوان )القاهرة(.

معرفة اهم  التعلم النشط  2
أساليب تطبيق 
نظرية التعلم 
النشط مع 
 الطالب 

الفصل الدراسي 
 م2011االول 

مدرسو التعليم 
االبتدائي في مركز 
خدمة المجتمع 
بكلية التربية 
جامعة حلوان 
 )القاهرة(

دورة كتابة االبحاث   3
 العلمية.

 
 

تهدف الي 
تعريف الطالبة 
بمعني البحث 
العلمي 
ومناهجه 

وكيفية كتابة 
 التقرير البحثي

الفصل الدراسي 
األول 
 هــ1434

 

الطالبات وأعضاء 
هيئة التدريس 
)نساء( كلية 
 التربية بالزلف 

اعداد دورة المحتوي  4
االلكتروني ببرنامت 

 الكورس الب.

تهدف الي 
تعريف 

العضوات بأهم 
األوامر 

لخيارات في وا
برنامت الكورس 

الفصل الدراسي 
الثاني 
 هــ1435

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

 اليت قدمتها د/ اميان حسن حسن زغلول  الدورات التدريبية
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الب إلعداد 
محتوي 

الكتروني او 
محاضرة او 
 اختبار.

دور تقنيات التعليم في  5
 البحث العلمي

تهدف الي 
تعريف 

 العضوات بأهم
التطورات في 
المجال التي 
ساعدت 

الباحثين في 
 البحث العلمي.

الفصل الدراسي 
 1435الثاني 
 هــ

)ملتقي البحث 
 العلمي(

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

البحث في مواقع  6
 الويب وتقييمها

 

تهدف الي 
تعريف 

 العضوات بأهم
التطورات في 
كيفية البحث في 
مواقع شبكة 
االنترنت 

للمساعدة في 
 البحث العلمي.

راسي الفصل الد
 1435االول 

 هــ
 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

مستحدثات تقنيات  7
التعليم لذوي 

 االحتياجات الخاصة

تهدف للتعريف 
باألجهزة 
ووسائل 
مساعدة 

المعاقين علي 
 التعلم.

الفصل الدراسي 
 1435الثاني 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 

كلية والطالبات 
  التربية بالزلف

تصميم المقرر  8
االلكتروني ببرنامت 

"Course Lab" 

تهدف للتعريف 
ببرنامت لتصميم 

وانتاج 
المقررات 
 االلكترونية

الفصل الدراسي 
 1436االول 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

تصميم الكتب  9
 االلكترونية

تهدف للتعريف 
ببرنامت لتصميم 

الفصل الدراسي 
 1437االول 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
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وانتاج الكتب 
 ةااللكتروني

كلية التربية 
 بالزلف 

تصميم االختبارات  10
 االلكترونية

تهدف للتعريف 
ببرنامت لتصميم 

وانتاج 
االختبارات 
 االلكترونية

الفصل الدراسي 
 1437االول 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

 طرق انتاج مقاطع 11
 الفيديو

تهدف للتعريف 
بطرق انتاج 
فيديو تعليمي 

 بسيط.

الفصل الدراسي 
 1437االول 

أعضاء هيئة 
التدريس )نساء( 
كلية التربية 
 بالزلف 

 
 

 
 

 
   
تاريخ  جهة الحصول عليها  اسم الدورة  م

الحصول 
 عليها

كلية التربية بالزلف /  السبورة الذكية  1
 مركز الجودة

 هــ1435

وجداني وضبط الذكاء ال  2
 االنفعاالت

كلية التربية بالزلف / 
 مركز الجودة

 هـــ1435

كلية التربية بالزلف /  مهارات القيادة اإلدارية  3
 مركز الجودة

 هـــ1435

كلية التربية بالزلف /  جودة االختبارات   4
 مركز الجودة

 هــ1435

اللغة العربية بين الواقع   5

 والمأمول 
 العلمي وحدة البحث

ة التربية بالزلف بكلي  
 هـــ1435

 :واجلودةتنمية األعضاء جمال  يفالدورات التدريبية 
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كلية التربية بالزلف /  االستبيانات االلكترونية  6

 مركز الجودة
 هــ1435

ن آالوسائل التعليمية في القر  7
 والسنة

كلية التربية بالزلف / 
 مركز الجودة

 هــ1435

كلية التربية بالزلف /  البرمجة اللغوية العصبية   8
 مركز الجودة

هــ 1435  

غ استبانة تقويم كيفية تفري  9
 المقرر إلكترونيا

كلية التربية بالزلف / 
 مركز الجودة

 هــ1435

وحدة البحث العلمي  الطريق الي االمتياز  10
 بكلية التربية بالزلفي

 هــ1435

نظام التعليم  عل التدريب   11

 D2L االلكتروني:
كلية التربية بالزلف / 

 مركز الجودة
 هــ 1435

م نظام التعلي عل التدريب   12
 االلكتروني:

D2L )المرحلة االولي( 

كلية التربية بالزلف / 
 مركز الجودة

 هــ 1436

نظام التعليم  عل التدريب   13
 االلكتروني:

D2L )المرحلة الثانية( 

كلية التربية بالزلف / 
 مركز الجودة

 هــ 1437

 
 
 

 تاريخ الحصول عليها جهة الحصول عليها  اسم الدورة 
 
مركز مشروع تنمية  ل.مهارات العرض الفعا (1

قدرات أعضاء هيئة 
-والقياداتالتدريس 
  حلوان جامعة

 م 2008

مركز مشروع تنمية إعداد كتابة البحوث  (2
قدرات أعضاء هيئة 

 م 2008

 التدريبية يف التخصصالدورات 
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-والقياداتالتدريس  العلمية ونشرها دولياً.
  حلوان جامعة

استخدام التكنولوجيا في  (3

 التدريس.

مركز مشروع تنمية 
 قدرات أعضاء هيئة

-والقياداتالتدريس 
  حلوان جامعة

 م2008

مركز مشروع تنمية  اعداد المؤتمرات (4
قدرات أعضاء هيئة 

-والقياداتالتدريس 
  حلوان جامعة

 م2008

مركز مشروع تنمية  مهارات االتصال (5
قدرات أعضاء هيئة 

-والقياداتالتدريس 
  حلوان جامعة

 م2008

دورة الرخصة الدولية  (6

 (ICDLلقيادة الكمبيوتر)

مركز التعليم 
جامعة  –االلكتروني 

 حلوان

2010 

 
 
 
 
 
 

 النشاط  م
 كلية فيالماجستير والدكتوراه رسائل أدوات تحكيم العديد من   .1

جامعة  والدراسات التربويةالبحوث  معهد-حلوانالتربية جامعة 
 عين شمس التربية جامعةكلية -القاهرة

جامعة –كلية التربية -التعليم تكنولوجيا قسم  في معرض  المشاركة   .2
 .م2009حلوان 

المشاركة في تنظيم مؤتمر الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم   .3
 م2008

 1435بكلية التربية بالزلف   أنشطة القسمالمشاركة في معرض   .4

)حتكيم رسائل ماجستري، دكتوراه، املشاركة يف  أنشطة تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة اجملتمع

 وضع املناهج العلمية وتطويرها.... اخل (
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المشاركة في توصيف مقررات إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم   .5
 حلوان جامعة-لذوي االحتياجات الخاصة 

اإلشراف عل  معمل التكنولوجيا المساعدة للمعاقين بكلية التربية   .6
 جامعة حلوان

المشاركة بتصميم برامت تعليمية للمكفوفين في المرحلة االبتدائية   .7
 كمستشار تعليمي في شركة المتحدة جروب للوسائط المتعددة.

الخيرية. تقديم أنشطة تطوعية لخدمة المكفوفين في جمعية رسالة  .8
 لقاهرة(ا)

تقديم ندوة التدريب عل  مستحدثات تكنولوجيا التعليم بمدارس   .9
 القاهرة(الخاصة. )اللواء 

 تقديم ندوات لخدمة المجتمع بكلية التربية بالزلفي 10

 
 
 

 
 
 
 

 مسم  الجمعية م
 مقرها الجهة التابعة لها 

عضو بالجمعية العربية  1
التربية. لتكنولوجيا 

 (.536ة )رقم العضوي)

 معهد-القاهرةجامعة 
 الدراسات والبحوث

 -التربوية

 معهد-القاهرةجامعة 
والبحوث الدراسات 
اإلداري. المبن   –التربوية 
 .ةالقاهر

عضو الجمعية  2
المصرية لتكنولوجيا 
التعليم عضوية رقم 

(956) 
 

الجمعية المصرية 
 لتكنولوجيا التعليم 

 

  نصر مقر الجمعية بمدينة
 .)القاهرة(

 

 عضوية اجلمعيات العلمية 
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 من األبحاث والكتب العلمي اإلنتاج

الرتبة  االسم م
 العلمية

 مالحظات النتاج العلمي
 الوعاء العنوان

1 
 

د.أ.م. 
ايمان حسن 

حسن 
 زغلول

أستاذ 
 مشارك

أثر استخدام أنماط -1
الرسومات التعليمية 

البارزة والخبرة البصرية 
السابقة في تنمية مهارة 

الرسم والقدرة على 
لدي التالميذ  التخيل

المكفوفين في مرحلة 
 التعليم االبتدائي "

مجلة الجمعية العربية  بحث
لتكنولوجيا التربية. 

 جامعة القاهرة.
تاريخ النشر: المجلد 

يوليو -العدد االول-49
2012 

 

فاعلية نموذج مقترح  -2
لمستودع رقمي عن ذوي 
االحتياجات الخاصة في 

ضوء احتياجات 
ية المستفيدين البحث

 والمهنية

مجلة كلية التربية  بحث
جامعة بني سويف

 33المجلد  
العدد الرابع ديسمبر 

2013 

واقع استخدام أدوات -3
التقويم االلكترونية في 
نظم التعليم االلكتروني 
في الجامعات العربية 
من وجهة نظر أعضاء 

 هيئات التدريس

مجلة دراسات عربية  بحث
فى التربية وعلم 

ة النفس. رابط
التربويين العرب. 

، يناير  45عدد 



 

 

11 

 

2015 
أثر نمطي التعلم -4

الذاتي والتعاوني 
باستخدام تطبيقات 

الحوسبة السحابية في 
تنمية مهارات تصميم 

وإنتاج الكتب اإللكترونية 
والدافعية لإلنجاز لدي 

طالبات كلية التربية 
 بجامعة المجمعة.

مجلة دراسات عربية  بحث
فى التربية وعلم 

لنفس. رابطة ا
التربويين العرب.

عدد  
 2016اكتوبر /78

تعلم مهارات السبورة -5   
التفاعلية القائم علي 

المدونات وأثره في تنمية 
تصميم  -5مهارات 

الدروس اإللكترونية 
ومهارات التدريس 

العملي لدي طالبات 
كلية التربية بالزلفي 

واتجاهاتهن نحو 
التدريس بالسبورة 

 التفاعلية.

مجلة دراسات عربية  بحث
فى التربية وعلم 
النفس. رابطة 
التربويين العرب.

عدد  
 2017اغسطس /88

دليل إلكتروني  -6
مقترح لتنمية المهارات 

التقنية التفاعلية 

بحث مقدم للمؤتمر  بحث
لعلمي الثاني عشر ا
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الستخدام تطبيقات 
لدى أعضاء  2الويب

هيئة التدريس بجامعة 
المجمعة في ضوء 
 احتياجاتهم التدريبية.

للجمعية العربية 
 لتكنولوجيا التربية

بكلية الدراسات العليا 
 بجامعة القاهرة

 2017يوليو  12-13
فاعلية برنامج  -7

تعليمي قائم على 
مواصفات اإلتاحة 

العالمية في تنمية بعض 
المهارات الحسابية لدي 
الطالب المعاقين بصريًا 
واألسوياء ومدي سهولة 

 لبرنامج.استخدام ا

مجلة العلوم التربوية  بحث
جامعة  –والنفسية 

البحرين. مقبول النشر 
مجلد  2في يونيو عدد 

19- 2018 

"التكنولوجيا  -8   
المساعدة لذوي 

 االحتياجات الخاصة"

المركز العلمي  2018 كتاب
للنشر بجامعة 

 المجمعة.
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 قسم تكنولوجيا التعليم     
  اميان حسن زغلول بالكلية /ةالدكتور م بتدريسهااملقررات التي قا

  

نوع  م

 المقرر

 المرحلة الدراسية المقرر

 : 2013وحتى العام  2010من العام الدراسي  جامعة حلوان -كلية التربية 

 مقررات عامة .1

 (جديدة )الئحة .2
 

 

 

 

 

 

 

مقررات خاصة  .3

بشعبة 

 اتكنولوجي

 التعليم

 

 

 

مقررات التأهيل  .4

التربوي 

 نللمعلمي

 

مقررات الدبلوم  .5

 العام التربوي.

 

مقررات الدبلوم  .6

 المهني
 

 

 

 

 البكالوريوس تكنولوجيا تعليم التخصص .1

-رياض اطفال-تاريخ -)عربي

–رياضيات  -فرنسي-انجليزي

 -تعليم صناعي -جغرافيا

 تكنولوجيا تعليم(.

 

 تكنولوجيا تعليم

 1تكنولوجيا التعليم .2

 2تكنولوجيا التعليم .3

 ا في التعليمالتكنولوجي .4

 التربية االعالمية .5

 برمجيات الحاسب األلي .6

 التصنيف العشري  .7

 التحليل الموضوعي .8

لمكتبات مدخل علم ا .9

 والمعلومات

نظم المعلومات  .10

 الببليوغرافية
 

 التكنولوجيا في التعليم .11

 تكنولوجيا التعليم االلكتروني  .12

 الكمبيوتر التعليمي .13

 بر الشبكاتالتعلم ع .14

 

تكنولوجيا التعليم لذوي  .15

 االحتياجات الخاصة
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  اميان حسن زغلول بكلية الرتبية بالزلفي /ةالدكتور املقررات التي قام بتدريسها

  

نوع  م

 المقرر

 المرحلة الدراسية المقرر

 : 2018وحتى العام  2013المجمعة من العام الدراسي جامعة  -كلية التربية 

 عامة مقررات .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات  .2

الدبلوم العام 

 التربوي.

 

 

 

 

 

 البكالوريوس تكنولوجيا تعليم  .1

رياض –رياضيات  -)عربي

 –تربية خاصة  -األطفال

 .انجليزي( –دراسات إسالمية 

 

 حاسب الي

 انتاج مصادر التعلم االلكترونية .2

 برامج التليفزيون التربوي .3

 الوسائل السمعية .4

 ة الخاصةمقدمة في التربي .5

 لم النفس التربويع .6

 مهارات التفكير .7

 التربية الميدانية حاسب الي .8

  تكنولوجيا التعليم .9

 االرشاد المهني .10

 واالرشادالتوجيه  .11

 
 إميان حسن زغلول /الدكتور هاالتي شارك في املؤمترات والندوات العلمية

 بالكلية.أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد 
 نوع المشاركة الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو الندوة((مؤتمرعنوان ال م

المؤؤؤرتمر العلمؤؤؤي الشالؤؤؤ  ع ؤؤؤر   .1

للجمعيؤؤؤة المةؤؤؤرية لجكنولوجيؤؤؤا 

الجعلؤؤؤؤؤيم بعنؤؤؤؤؤواج ) تكنولوجيؤؤؤؤؤا 

الجعلؤؤؤؤيم ارلكجر نؤؤؤؤيت اتجا ؤؤؤؤات 

  قضايا معاصرة (

11-12/4/ 2012 
لجمعيؤؤؤؤؤؤة المةؤؤؤؤؤؤرية ا

  .لجكنولوجيا الجعليم

 

 حضور
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 نوع المشاركة الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد أو الندوة((مؤتمرعنوان ال م

لي األ ل لكليؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤرتمر الؤؤؤؤؤ    .2

العلمؤؤي النؤؤانر ع ؤؤر  –الجربيؤة 

 إعؤؤؤ اد المعلؤؤؤؤم  تنميجؤؤؤؤ  تافؤؤؤؤا  

الجعؤؤا ج الؤؤؤ  لي  اسؤؤؤجراتيجيات 

 الجطوير .

 2008ابريل  21-22
جامعؤؤة  –كليؤة الجربيؤة 

  حلواج

 

حضور+ عضو 

فى لجاج تنظيم 

 المرتمر

3.  
 

المؤؤرتمر العلمؤؤي السؤؤادس ع ؤؤر 

جامعؤؤؤة حلؤؤؤواج  –لكليؤؤؤة الجربيؤؤؤة 

بل إع اد المعلم في بعنواجت مسجق

كليات الجربية  جهود الجمعيؤات 

العلميؤؤؤة فؤؤؤي عمليؤؤؤات الجطؤؤؤوير 

 بالعالم العربي.

28-29/3/ 2010 
جامعؤؤة  –كليؤة الجربيؤة 

  حلواج

 

حضور+ عضو 

فى لجاج تنظيم 

 المرتمر

4.  
 

المؤؤؤرتمر العلمؤؤؤي الشؤؤؤاني ع ؤؤؤر 

للجمعيؤؤؤة المةؤؤؤرية لجكنولوجيؤؤؤا 

الجعليم بعنواجت تكنولوجيا الجعليم 

رلكجر نؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤي  ت ؤؤؤؤؤؤؤ يات ا

 .ال اضر  آفا  المسجقبل

28-29/10/ 2009 
لجمعيؤؤؤؤؤؤة المةؤؤؤؤؤؤرية ا

 لجكنولوجيؤؤؤؤؤؤا الجعلؤؤؤؤؤؤيم

بالجعؤؤؤؤؤا ج مؤؤؤؤؤ  كليؤؤؤؤؤة 

جامعؤؤة عؤؤي   -البنؤؤات 

 . شمر

 حضور 

المؤؤرتمر العلمؤؤي السؤؤنوي الرابؤؤ    .5

 )ال  لي الشاني(.

 2016مارس  12-13
الجمعيؤؤؤؤؤؤة المةؤؤؤؤؤؤرية 

 للكمبيوتر الجعليمي

 حضور

العلمي الشؤاني ع ؤر المرتمر   .6
لجمعيؤؤة العربيؤؤة لجكنولوجيؤؤا ل

 .الجربية

 2017يوليو  12-13
لجمعيؤؤؤؤؤة العربيؤؤؤؤؤة ا

 .لجكنولوجيا الجربية

 مشاركة ببحث

 
 

 
 


