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 الوظيفة بيانات  

 املؤهالت العلمية 

والوسائل   ▪ المكتبات  والتربية "شعبة  العلوم  دوربكالوريوس  مايو    التعليمية: 

 م بتقدير عام جيد جدا1986

العاميين    فيدبلوم عام   ▪ نظام  تكنولوجيا  –التربية  مايو    التعليم:تخصص  دور 

 م بتقدير عام جيد 1988

 بعنوان:التربية تخصص تكنولوجيا التعليم  فيماجستير   ▪

جمعية    فيالقوى البشرية العاملة بمكتبات االطفال    إلعدادالكفايات الالزمة   

جامعةالرعاية   كلية  المتكاملة:  قسم  حلوان.  التعليم   التربية.  تكنولوجيا 

 م 1992.

 التربية تخصص تكنولوجيا التعليم بعنوان: فيدكتوراة  ▪

التربية     بكلية  التعليمية  والوسائل  المكتبات  بشعبة  الدراسة  خطة  تقويم 

حلوان   جامعة    فيجامعة  منها:  المرجوة  االهداف  كليةضوء    حلوان. 

 م 1999تكنولوجيا التعليم . التربية. قسم

 الوظيفي: التدرج  
 قسم تكنولوجيا التعليم  -التربية استاذ مساعد بكلية  وحتى تاريخه  2017

 قسم تكنولوجيا التعليم - مدرس بكلية التربية 2017-م 1999

 قسم تكنولوجيا التعليم - مدرس مساعد بكلية التربية  م 1999-م 1993

 قسم تكنولوجيا التعليم - التربيةمعيد بكلية  م 1993-م1986
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 : اخلربات التدريسية

 م 2011-م 2007

عام وحتى  الدراسيجامعة الملك خالد فرع بيشة كلية التربية استاذ مساعد للعام 

 الدراسي

 م 2004-م2001
)دولة االمارات  ظبيجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا كلية التربيةفرع امارة ابو 

 الثاني  الدراسيوحتى نهاية العام  الجامعياستاذ مقيم للعام  العربية(

 م 2001-م2000
)دولة االمارات  ظبيامارة ابو  عالتربية فرجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا كلية 

 الثاني الدراسيالفصل  -استاذ زائر العربية(

 كلية التربية النوعية فرع كفر الشيخ  -جامعة طنطا  م 2001-م2000

 فرع بورسعيد النوعية.كلية التربية  - جامعة قناة السويس م 2001-م1999

 الدراسي الثاني (  الفصل)النوعية التربية  كلية -جامعة عين شمس  م 2000-م1999

 كلية التربية   -حلوان جامعة  م 2015– م 1986

 

 :البحوث التي مت نشرها
 

للعلوم والتكنولوجيا نحو تصميم   ▪ التربية جامعة عجمان  التدريس وطالب كلية  اتجاهات اعضاء هيئة 

التاسع تكنولوجيا التعليم   العلمي  الخاصة: المؤتمراالحتياجات    ذويللطالب    ةالتعليميوانتاج الوسائل  

 م 2003ديسمبر  التعليم،الجمعية المصرية لتكنولوجيا  الخاصة.االحتياجات  لذوي

المهنية   ▪ التكنولوجية    ألعضاءاالحتياجات  المستحدثات  من  التدريس  الجودة    فيهيئة  معايير  ضوء 

 م 2005  إبريل حلوان. القاهرة. التربية جامعة واجتماعية. كليةدراسات تربوية  الشاملة. مجلة



 

التفاع ▪ بالكتاب    لأثر  التمهيدية  المنظمات  العقلية    اإللكترونيبين  مهارات  فيوالسعة  استخدام   تنمية 

التربية وعلم النفس.   فيدراسات عربية    األساسي. مجلةلدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم    الكمبيوتر

 م 2012,فبرير 3,الجزء 22العدد 

على رفع كفاءة انتاج الدوائر االلكترونية    المعرفيواالسلوب    اإللكترونيالتفاعل بين برنامج للتعليم    أثر ▪

.    حلوان. القاهرة  التربية جامعة  واجتماعية. كليةدراسات تربوية    الصناعي. مجلةلدى طالب التعليم  

 م 2014, يوليو  3د. العد20المجلد 

فكير  بمهام الويب ومستويات تقديمه على تنمية كفاءة التعلم والت الدعم اإللكترونيالتفاعل بين نمط  أثر ▪

تربوية  لدى طالب الدراسات العليا  االبتكاري حلوان.    التربية جامعة  واجتماعية. كلية. مجلة دراسات 

 2015 . يناير2المجلد القاهرة.

مهارات المقررات االليكترونية لدى طالب رفي في تنمية  أثر التفاعل بين نمط التدريب واألسلوب المع ▪

القاهرة    –بكلية التربية جامعة حلوان . مجلة بحوث الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  الدراسات العليا  

 . 2016أكتوبر  29عدد  –

 االبتدائي سادس  ئل الحسابية النصية لتالميذ الصف الفاعلية استخدام رسائل الجوال النصية في حل المسا ▪

 . 2017يناير    األولالعدد    –  23مجلد    –التربية جامعة حلوان  كلية    –ربوية واجتماعية  تدراسات  مجلة    –

فاعلية الجوالت االفتراضية القائمة على النص والصورة في تنمية تحصيل طالب تكنولوجيا التعليم في  ▪

بحوث الجمعية العربية لتكنولوجيا  مجلة    –م واتجاهاتهم نحو تلك الجوالت  مقرر مراكز مصادر التعل

 . 2017ابريل   30العدد  –التربية  

 

 

العالقة بين مصدر التفاعل وحجم المجموعات المشاركة في األنشطة التعليمية اإللكترونية وأثرها في  ▪

مجلة دراسات تربوية    -م لدي طالب شعبة اإلعالم التربويتنمية الوعي التكنولوجي والرضا عن التعل

 حلوان. القاهرة التربية جامعة واجتماعية. كلية



 

تنمية    على  وأثره  العميق(السطحي /  التعلم ) التفاعل بين كثافة عناصر محفزات االلعاب الرقمية وأسلوب   ▪

مجلة تكنولوجيا التعليم الجمعية المصرية   -التحصيل والدافعية نحو التعلم لدي طالب تكنولوجيا التعليم

 2020لتكنولوجيا التعليم العدد فبرير 

المصاحب    أثر ▪ التوجيه  الفصل    لألنشطةنمط  ببيئة  فيااللكترونية  انتاج    االفتراضي  مهارات  تنمية 

 لدي طالب الدراسات العليا بكلية التربية  األكاديميلطموح المقررات االلكترونية ومستوي ا

افتراضي   ▪ تزامن تصميم فصل  تنمية مفاهيم    يال  / منخفض( وأثره في  الدافعية )مرتفع  وفقا لمستوي 

مجلة تكنولوجيا    –مصادر المعلومات المرجعية الرقمية والتعلم المنظم ذاتيا لدي طالب تكنولوجيا التعليم  

 2021ابرايل   2 وبحوث العددالتربية دراسات 

  المعرفي الجزئية( ومستوى كفاءة التمثيل    -بين نمط الخرائط الذهنية اإللكترونية )الكلية    لالتفاع  أثر ▪

لدى طالب تكنولوجيا   يالعبء المعرف المنخفض( على تنمية التحصيل وخفض    -للمعلومات )المرتفع  

 وبحوث  مجلة تكنولوجيا التربية دراسات  –التعليم

 واالنخراط أثر نمط التدريب اإللكتروني ببيئة الفصل المقلوب في تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية   ▪

 . في التعلم لطالب تكنولوجيا التعليم وفق األسلوب المعرفي )التحليلي/الشمولي(

البنائي   ▪ النشط  التعلم  لنموذج  بيئة واقع معزز وفقًا  تفاعلهما مع  تصميم  )لمارزانو/ وويتلي( وأثر 

طالب كلية التربية    لالستخدام لدىاألسلوب المعرفي على تنمية بعض المهارات التكنولوجية والقابلية  

 . النوعية

 :إلشراف على الرسائل اجلامعية )ماجستري(ا
ضوء احتياجات الطالب والمعلمين واالدارة    في  الثانويالتعليم    المعرفة بمرحلةتطوير مراكز مناهل   ▪

 م 2005تكنولوجيا التعليم. التربية. قسم ةحلوان. كليجامعة  المدرسية.

الخدمة. جامعة    المعلمين اثناءتدريب    فيمستحدثات مؤتمرات الفيديو التفاعلية وتخطيط االفادة منها   ▪

 م 2006ليم .تكنولوجيا التع التربية. قسم ةحلوان. كلي

تطوير مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم العام بمحافظة الطائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية   ▪

 2007تكنولوجيا التعليم. التربية. قسم ةحلوان. كليجامعة  الشاملة.ضوء معاير الجودة  في



 

جماعي( في تنمية مهارات استخدام  -اختالف منصتي واسلوب التعلم )فردي    أثر  منصور:اسماء رجب   ▪

 2019كلية التربية  –بنها   الصناعي جامعةالحاسب االلي لدي طالب الثانوي 

تعليمية  تنمية مهارات انتاج برمجية    الرقمية فينمط دعم التعلم بمنصة التعلم    أثر  احمد:دعاء السيد   ▪

 م 2020،  ماجستير سالةالتربية ركلية  –الفيوم  جامعة

نفرجرافيك المتحرك في اكساب المفاهيم العلمية لمادة توقيت عرض اإل  أثرخليل:  ايمان سامي احمد   ▪

 2020كلية التربية النوعية,    –جامعة بنها    التعليم،البرمجة وتنمية التفكير الناقد لدي طالب تكنولوجيا  

يب التشاركية في تنمية مهارات تصميم وانتاج  مصدر تكويني ببيئة الو  الفتاح: فاعليةمحمد جمال عبد   ▪

 2020التربية كلية -حلوان جامعة  االساسي،مواقع الويب لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

الرحالت المعرفية في تنمية الوعي    ةاستراتيجي   علىنمط الدعم القائم    أثرهللا عبد السالم:    عبد   محمد ▪

 2021االعدادية  ةتالميذ المرحلالمعلوماتي لدي 

جيهان محمد عبد الهادي: تطوير مراكز التعلم بمدارس التربية الفكرية وفقا للهندسة االرجونوميكس   ▪

 في ضوء احتياجات الطالب الفيزيقية والتعليمية 

ا في تنمية  فصل المعكوس وأثرهكثافة مصادر التعلم الرقمية في بيئة ال  أحمد:شيماء جلشاني شكري   ▪

 2022  - التربيةلية ك –حلوان جامعة  –مهارات األمن والسالمة لطالب التعليم الصناعي 

 (:دكتوراهاإلشراف على الرسائل اجلامعية ) 
االنشطة التعليمية ببيئة تعلم تكيفية قائمة علي تحليل االداء في تنمية   فتحي: اثر رحمة مصطفي ▪

 2019الثانوية مهارات انتاج مصادر التعلم الرقمية وكفاءة الذات االكاديمية لدي طالب المرحلة 

 التدريبية: لدورات ا

 

 م 1996 -التربية   حلوان كليةجامعة  المعلم الجامعي.دورة اعداد  ▪



 

التربية    في  العلميالبحث    فيحصل على دورة    – تطوير كليات التربية    –  العاليمشروع تطوير التعليم   ▪

 م 2005عام 

دورة   ▪ على  حلوان حصل  بجامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات  تنمية  مشروع   فيادارة 

 م 2005المهنة  وآداباخالقيات 

دورة   ▪ على  حلوان حصل  بجامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات  تنمية  مشروع   فيادارة 

 م 2006الساعات المعتمدة .

  التدريبتفعيل وحدات  في  حصل على دورة    –التربية    تطوير كليات  –  العاليمشروع تطوير التعليم   ▪

 م 2005المدارس . فيوالتقويم 

دورة في ▪ بجامعة حلوان حصل على  والقيادات  التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات  تنمية   ادارة مشروع 

 م2005التدريس. فيالحديثة  االتجاهات

تدريبية   ▪ )دورة   Technology Of 3D Modeling Production by usingبعنوان 

Minecraft Education) 2020/ فبراير /    27- 26الفترة من  في 

 2020/ فبراير /  27- 26في الفترة من  )  3D Animation Productionدورة تدريبية بعنوان )  ▪

/ فبراير /    27- 26ي الفترة من  ف  (How to gamify your classroomدورة تدريبية بعنوان ) ▪

2020 

  27- 26في الفترة من    (Microsoft Education & Electronic Examدورة تدريبية بعنوان ) ▪

 2020فبراير /  /

  )نظم البرنامج التدريبي  اجتياز    –والقيادات بجامعة حلوان  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   ▪

 2017مايو  /8-7 الطالب(االمتحانات وتقويم 

  )تدويل البرنامج التدريبي  اجتياز    –والقيادات بجامعة حلوان  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   ▪

 2017/ مايو  10-9 العالي(التعليم 

 

 

البرنامج التدريبي  اجتياز    –بجامعة حلوان  والقيادات  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ادارة   ▪

 2017  / 6/  21 -20بنك األسئلة في الفترة من  



 

البرنامج التدريبي  اجتياز    –بجامعة حلوان  والقيادات  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ادارة   ▪

 2021 / 12/  20 -19الفترة من   االستراتيجي فيالتخطيط 

حلوان   ▪ بجامعة  الطالبي  والتقويم  القياس  التحصيلية  اجتياز    –مركز  االختبارات    –   )المقاليةدورة 

 2022/  1/    26- 25من  الموضوعية(

برنامج الدعم   فيجامعة الملك خالد حصللل على دورة  – نالمعلمي  المجتمع كليةمركز التدريب وخدمة   ▪

 (له1428-ل ه1427المناقشات والندوات والمناظرات  في)المشاركة الفعالة  األكاديمي

  األكاديميبرنامج الدعم    فيجامعة الملك خالد حصللل  –  نكلية المعلمي  المجتمع،مركز التدريب وخدمة   ▪

 ل(ه1428-ل ه1427)استخدام برنامج الفوتوشوب في

برنامج الدعم   فيجامعة الملك خالد حصلل على دورة  –المعلمين   كلية  المجتمع،مركز التدريب وخدمة   ▪

 ل(ه1428-ل ه1427( spssالحزم االحصائية ) برنامج)في  األكاديمي

جامعة الملك خالد حصللل على دورة فى برنامج الدعم – نالمجتمع كلية المعلميمركز التدريب وخدمة   ▪

 ل(ه1428-ل ه1427التقديمية  العروض)في  االكاديمي

برنامج الدعم   فيجامعة الملك خالد حصلل على دورة  –  نكلية المعلمي  المجتمع،مركز التدريب وخدمة   ▪

 ل(ه1428-ل ه1427الدرس عرض  مهارات)في  األكاديمي

جامعة الملك خالد حصلل على دورة فى برنامج الدعم –  نكلية المعلمي  المجتمع،مركز التدريب وخدمة   ▪

 ل(ه1428-ل ه 1427الوقت ادارة)في  األكاديمي

 ــــــــادات : اف
الطالبي   ▪ والتقويم  القياس  وحدة  ب  -إدارة  بعنوان المشاركة  العمل  ورشة  في  كمتدرب  فاعلية 

 . 2017ابريل   12في  الموضوعية والتصحيح االليكتروني  األسئلة )إعداد

 .2018 /9/ 24المشاركة بالحضور في ملتقى توظيف الخريجين يوم االثنين الموافق  ▪

حلوان   ▪ جامعة  التربية  بكلية  الخريجين  متابعة  ملتقى المشاركة    –وحدة  فعاليات  في  الفعالة 

 2018لطالب كلية التربية في التوظيف والخريجين 



 

الت  ▪ على  وتقدر  شكر  وإفادة  كخبراء  والمشاركة  معلمين  طوع  الختيار  ومنظمين  اخصائيين 

 اليابانية. المدارس المصرية 

 : مؤمترات
ليلات المؤتمر العلمي األول ) الميزة التنلافسللللية  فعلاحضللللور   –الجمعيلة العربيلة لتكنولوجيلات التربيلة   ▪

 2018  7/  12-10لبحوث تكنولوجيا التعليم ) نظم التعلم الذكية ( في الفترة من 

التربية ودعم الشللخصللية   بعنوان:ؤتمر العلمي الثامن عشللر لكلية التربية جامعة حلوان مشللاركة الم ▪

 2015/ نوفمبر  19-18في الفترة ما بين  المصرية

- 26الفترة من   حلوان فيجامعة   –كلية التربية  عشللر ل  الثاني والتاسللعالدولي ؤتمر  في الممشللاركة   ▪

 2020// فبراير27

 نتاج حقائب تدريبية ا
الملك خالد .كلية   السعودية جامعة التعلم والمعلومات: المملكة العربية    بعنوان: مصادرحقيبة تدريبية   ▪

 ه 1429التربية ,قسم تقنيات التعليم 

الملك   السعودية جامعةالعربية    المكتبات: المملكة  فينظم الفهرسة والتصنيف    بعنوان:حقيبة تدريبية   ▪

 ه 1429كلية التربية ,قسم تقنيات التعليم، خالد 

  السعودية جامعة المملكة العربية    التعلم:مصادر  مراكز    فيحقيبة تدريبية بعنوان العمليات االلكترونية   ▪

 ه 1429الملك خالد .كلية التربية ,قسم تقنيات التعليم

 خالد. كلية الملك    السعودية جامعة التعلم والمعلومات: المملكة العربية    بعنوان: مصادرحقيبة تدريبية   ▪

 ه 1429التربية ,قسم تقنيات التعليم 

 خالد. كليةالملك    السعودية جامعةمراكز مصادر التعلم: المملكة العربية    بعنوان: ادارةحقيبة تدريبية   ▪

 1429التربية ,قسم تقنيات التعليم 

 

 



 

 وتأليفها بإعدادها  كتب قام

عبد   ▪ الدين    العزيز،انشراح  فى  صالح، ايمان صالح  محاضرات  حميد:  محمود  البرامج   حميد  انتاج 

 م 2001قسم تكنولوجيا التعليم ,التربية، حلوان كلية التعليمية جامعةالتليفزيونية 

مصادر   ▪ ومراكز  المكتبات  الى  مدخل  حميد:  محمود  جامعةحميد  كلية  التعلم.  قسم   حلوان    التربية 

 م 2006تكنولوجيا التعليم ,

التربية مشروع   حلوان كلية  لخاصة. جامعةااالحتياجات    لذويحميد محمود حميد: مراكز مصادر التعلم   ▪

 م 2006التربية , تطوير كليات 

التربية   حلوان كلية  . جامعةالمؤهلينمكتبات االطفال لغير    أخصائي  إلعداد  جحميد: برنامحميد محمود   ▪

 م 2005,  الحربيشباب الخريجين بالتعاون مع وزارة االنتاج  تأهيلمشروع  

جامعة   التعليم.عبد السالم: مدخل الى توظيف تكنولوجيا    سعيدة  حميد،حميد محمود    الدين،ايمان صالح   ▪

 م 2006تكنولوجيا التعليم ,  التربية قسم حلوان كلية

 تروني( ) كتاب اليك 2020  والرقمية  ةالتقليديمكتبة الطفل بين  حميد:حميد محمود  ▪

 

 مقررات اقوم بتدريسها داخل القسم 
 مدخل الى تكنولوجيا التعليم  ▪

 الطفلمكتبة  ▪

 ادارة مراكز مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة   ▪

 تكنولوجيا التعليم  ألخصائيتدريب ميداني  ▪

 والمعلوماتمدخل الى المكتبات  ▪

 التخصص فيتكنولوجيا التعليم  ▪

 صيانة االجهزة التعليمية   ▪

 اإللكتروني التعليم  ▪

 تكنولوجيا التعليم وادواره أخصائيكفايات  ▪



 

 يدية والرقمية مكتبة الطفل بين التقل ▪

 تكنولوجيا التعليم  أخصائيمهارات  ▪

 للفئات الخاصة  التعلماداة وتنظيم م اكز مصادر  ▪

 

 مشاركات 
 بإمارةتنفيذ محاضرات ضمن فعاليات معرض الوسائط التعليمية بمدرسة االفق النموذجية    في شارك   ▪

 2003ابو ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة.

الشباب الخريجين بالتعاون مع وزارة    تأهيلضمن فعاليات برنامج    العلميتنفيذ المحتوى    فيشارك   ▪

 م2005االنتاج الحربى . 

المكتبات    أخصائيدورة اعداد    فيقسم التدريب لدعم وتطوير التعليم بجمعية مصر المحروسة    فيشارك   ▪

 م 2005المدرسية  

بفاعلية   ▪ بالحضور  التعليم  فني ورشة دعم    فيشارك  تكنولوجيا  لقسم  والمقررات  البرامج  ، لتوظيف 

2015 

 .2021  - 2020المشاركة في توصيف مقررات قسم تكنولوجيا التعليم للعام الدراسي  ▪

 تاريخه. حتى لجان السير أعمال لمشاركة في ا ▪

 . المقابالت الشخصية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا   ▪

 2019- 2018المشاركة في لجان المكتبة ولجنة اختيار مصادر التعلم وبناء المجموعات  ▪

 قسم حتى تاريخه. االجتماعية بال األنشطةالمشاركة في  ▪

 . صرونية للدبلوم الخالشعبة انتاج المواد االليكتمنسق  ▪

 

 

 


