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: البريد عنوان  
  عليمــكنولوجيا التــم تـــقس –كلية التربية  –جامعة حلوان  –جمهورية مصر العربية. 
 29/2يال ـــف -ش ابو عبيدة بن الجراح -12مجموعة –مدينة الرحاب  –جديدة محل السكن: القاهرة ال 

 

 

 : البيانات الشخصية
 

   1961ديسمبر  2   : تاريخ الميالد 
  تحاديةا االــيــــانــمـــورية ألـهـمـج –ونياــــولــامعة كــج - كلية العلوم التربوية - في التخصصة ـيـربـالت ورــتــدك  : العلميالدرجة. 
 حاليا(جامعة حلوان – تــكنولوجيا التـعليمســـــــم ــــس قــــــيــــورئأســــــــتاذ  :  الدرجة الوظيفية(  
  وقائم بـــعــمــادة الــكــلـــيــة -كلية التربيةلشئون التعليم ب التربية يةــلــكوكــيــل  السابقة:الدرجة الوظيفية. 
  :وية المجلس األعلى للجامعات المصرية )لجنة الـتـعـلـم الـمـدمـج(.عض  -المناصب المصاحبة 
                      -   .عضوية اللجنة االكاديمية بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم بجمهورية مصر العربية 

عضوية لجان التحكيم للترقية لدرجتي أستاذ واستاذ مساعد بالمجلس األعلى للجامعات المصرية  -
 الجامعات العربية. وبعض

 اتـــلومــعــمـوال تــكنــولــوجــيا الــتعــلــيم   : التخصص الدقيق. 
 

 

 

: المؤهالت العلمية  
 :التربية في التخصص )تكنولوجيا التعليم( درجة دكتور

ظام بن (كوالكمبيوترجرافيم النفس الرئيسي )تكنولوجيا التعليم( والتخصصين الفرعيين )عل التربية في التخصص درجة دكتور (2000 عام)
 المجردة ةاللفظي اللغة مع بالكمبيوتر المتحركة الرسـوم محتوى  لفهم تــوقيت نســبأ مناقشة: بعنوان رسالة عالوة على، الساعات المعتمدة

  .ةالتحاديبجمهورية ألمانيا ا جامعة كولونياب كلية العلوم التربوية وذلك من،  "إنترنت" مفهوم تفسير عند
 :األولى درجة الماجستير

 ـونيةتــلـفـزيـــ دائــرة غيلتشــــ لخــطوات التوضيحي الشــكل ونمط للمـتـعلم لمـعـرفيا األســلوب بين التـفـاعـل أثــر :الةــــعنوان الرس( 1992عام )
 .العربية مصر جمهوريةبالقاهرة ب وذلك من كلية التربية بجامعة حلوان ،األداء في والـدقــــة الســـرعة على مغــلقــة

 شهادات علمية أخـــرى :
 وزارة التربية والتعليم.و ادة بالتنسيق بين جامعة عين شمس ـــقــي في إعداد الـــنـــهــلوم مــــ( دب2015) -
 (.عتمدةساعات المظام ال)ن االتحادية ألمانياجمهورية في تكنولوجيا التعليم من جامعة كولونيا ب المصرية ماجستيرمعادلة ال( 1997) -
 ، مصر حلوان جامعة – التربية كلية منتمهيدي وتأهيلي دكتوراه في تكنولوجيا التعليم ( 1994) -
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 .حلوان جامعة –التعليم تكنولوجيا تخصص – التربية في خاص لومــدب( 1988) -
 ، مصر.حلوان جامعة – التربية كلية من التـربية في عام لـومــدب( 1987) -
ــالض ـرالتـصـوي قسم -مصر  –جامعة حلوان  – التـطـبـيـقـيـة الفـنـون  من ماجسـتير ديـهي( تم1986) -  .والطباعـة يوئــ
 . ةوالطـباعـ وئـيـــــــالض التـصــويــر ـمــــــــقس –مصر  –جامعة حلوان  – التـطـبـيـقـيـة الفـنـون  ( بكالوريوس1984) -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : راتـبـــالخ
 ية:ـالتدريسطة ـــنشأوال: األ 

  تدريسهاالمقررات التي شاركت في: 

 مرحلة الجامعية األولى )مقررات(:ال 

 رالكمبيوت في مقدمة - التعليمية الرسومات إنتاج - والنسخ الطباعة تكنولوجيا – فوتوغرافي تصوير -المشروع  –تكنولوجيا التعليم في التخصص 
ر وإنتاج الصو التصوير  -االتصال التعليمي   -المستحدثات والتعليم   -وإنتاج األفالم التعليمية  تصميم -2حاسوب  – 1حاسوب  – التشغيل ونظم

 الفيديو جبرام تصميم - التعليمي الكتاب تصميم - المتعددة الوسائل برامج إنتاج -التعلم اإللكتروني  -التصميم التعليمي  -التعليم  تفريد -الرقمية
 . مشروع في تكنولوجيا التعليم....وغيرها من المقررات – والتليفزيون  الفيديو برامج إنتاج - العرض أجهزة - والتليفزيون 

 ا )مقررات(:ـيـلـعـات الــــمرحلة الدراس 

 - لخاص(اتطوير بيئات التعلم االلكتروني )الدبلوم  – )دبلوم مهني(مستحدثات في تكنولوجيا التعليم  –انتاج برمج الكمبيوتر  - الكمبيوتر التعليمي
تطبيقات مناهج بحث متخصص و )ماجستير( و  -كمبيوتر تعليمي  – مناهج بحث – ، حلقة بحثماجستير(مرحلة استخدام الحاسب )إنتاج الوسائل ب

 .الدكتوراه(مرحلة في مناهج البحث )

 :التفاعل مع الطالب وأساليب التقييم 

باإلضافة لمنتدى بعنوان    http://kenanaonline.com/users/khaledfargoun/صفحة على االنترنت بعنوان : 
http://www.drfargoun.blogspot.com  المحاضرة ناءأث العرض بجانب ، التقييم وطرق  المقرر بمحتوى  يتعلق فيما الطالب مع للتواصل. 

 :تطوير المقررات 

 والصورة بالصوت 2لمقرر حاسوب التعليمية الموضوعات من للعديد شرح http://www.drfargoun.blogspot.comيتوفر على المنتدى 
 مع الطالب بالصوت والفيديو في وقت واحد." للتحاور "ooVoo برنامج خالل من اآلني التحاور إمكانية مع( فيديو)

 ة :ـيـثـحـطة البــــــثانيا: األنش

 ية.عضو لجنة المحكمين لتقييم اإلنتاج العلمي لدرجة أستاذ واستاذ مساعد )تخصص المناهج وتكنولوجيا التعليم( بجمهورية مصر العرب 

 الــعــربــيــة. لجــامــعــاتادرجـــة أستاذ )تخصص مناهج وتكنولوجيا التعليم( في عدد من عـضـو الــلــجــنــة الـعــــلمــيــة لتقييم اإلنتاج العلمي ل 

 دية لمانيا االتحاعضو لجنة التحكيم لبحوث الماجستير والدكتوراه بالجامعة األلمانية العربية للتعليم والتكنولوجيا بمدينة كولونيا بجمهورية أ
  تكنولوجيا التعليم(.المناهج و )

 الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، جمهورية مصر العربية.دراسات في المناهج وطرق التدريس لجنة تحكيم لمجلة عضو ، 
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 كلية التربية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية. لمجلة دراسات تربوية واجتماعية، عضو لجنة تحكيم 

 ية لتكنولوجيا التعليم، جمهورية مصر العربية.الجمعية المصر  ،تحكيم لمجلة تكنولوجيا التعليم عضو لجنة 

  في الجامعات المصرية ألفضل رسالة دكتوراه في تخصص العلوم اإلنسانية والتربوية بعض جامعات مصرعضو لجنة تحكيم جائزة. 

 العربية.رية مصر في جمهو دكتوراه ير والـــــتـــســـماجلدرجتي ال ةـــيــلمـــــائل العــــــالرسد من ـــــديـــلعـــــاقشة لــنــــوالمراف ــــــــاإلش  

 .بمحاضرة او ورشة عملالمؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها ثالثا: 

 فيها:العلمية وورش العمل التي شاركت  والندوات المؤتمرات( 1)   

 (2019 ( ورش عمل بدولة االمارات )أبو ظبي–  )تبات / الذكاء المحيط / تكنولوجيا واجهة الدماغانترنت األشياء في المك عن:دبي. 
 (2017 )ا مايو(.-ابريل29( ندوة وورشة عمل تابعة للندوة الخاصة باستشراق المناهج والتكنولوجيا بدولة االمارات )ابوظبي  
 (2006-2012 )التعليمية الكمبيوتر برامج تصميم في المونتاجبرنامج  توظيف" عن عمل ورش". 
 (2011 ) مارس 19-17حتى  2003منذ  الكويتية المعلمين جمعية اتمؤتمر  فيوورشة عمل  اتمحاضر. 
  "دة اعواملعالعيد القومي لدولة ألمانيا الكويت ضمن فعاليات قدمت في السفارة األلمانية بندوات ثقافية عن "تكنولوجيا التعليم العربي   .  
 (2007 )تروني".بعنوان "الوجه األخر للتعليم االلك شةر وو  مارس بورقة عمل بالكويت ليمالملتقى األكاديمي الثاني لقسم تكنولوجيا التع 
 (2009 )المجتمع خدمة في االلكتروني التعلم" ورقة عمل عن بعرض الكويت بدولة الثاني بالبرنامج المعرفة عالم ضيف برنامج 

 . يناير 3 بتاريخ" الكويتي
 2006/2010ات اليوم البيئي بكلية التربية األساسية بدولة الكويت فعالي فيوورش  المشاركات المستمرة بأوراق عمل. 
  2006/2010للملتقيات الطالبية بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بدولة الكويت  بأوراق عملالمشاركات المستمرة. 

 (2014 ) وبللحاس الثاني للمؤتمر  التعليم، مشكالت مواجهةل المجسمة االفتراضية التعلم بيئات توظيفبعنوان " عمل  ورقةبالمشاركة 
 .مارس 27-26( العربي والعالم مصر في التعليم ومستقبل االفتراضية التعلم بيئات) التعليمي

 (2014 ) شبكة الويب التعليمي المحيطي ونظرياتها المعرفية" للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المشاركة بورقة عمل بعنوان "
 ”.2014أبريل  17-16رية لتكنولوجيا التعليم المص

 (2014 ) بعنوان "توظيف التكنولوجيا الناشئة لتمكين المتعلمين من جدارات مجتمع المعرفة، للمؤتمر وورشة المشاركة بورقة عمل
 2014يونيو  25 -جامعة حلوان –العلمي السابع عشر لكلية التربية 

 (2014 )منعقد "الرحالت المعرفية المجسمة" للمؤتمر الدولي للتعلم اإللكتروني في الوطن العربي وال بعنوانوورشة عمل ة ببحث المشارك
 .2014يونيو  26-24بالقاهرة في الفترة من 

 (2000-2018 )ألقسام تكنولوجيا التعليم بجمهورية مصر العربية. وورش العمل العديد من للندوات 
 (2014توظيف التكنولوجيا الناشئة لتمكين ا .) ،ة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر لكلي ورشةلمتعلمين من جدارات مجتمع المعرفة

 يونيو. 25 -جامعة حلوان –التربية 

 (2018 ورشة عمل وورقة عن .)عـاقـيـن " لتعليم المـرؤيــة مـقـتـرحـة لربـط تـكـنـولـوجـيا "واجـهـة الـدمـاغ عبر الكمبيوتر" بـ"انترنت األشــياء
التعليم  ، مقدمة للمؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، بعنوان "االبتكارية وتكنولوجيامع األسوياءودمجهم 

 بدار الضيافة بجامعة عين شمس. 2018ابريل  20-19والتدريب مدى الحياة"، في الفترة من 

 :وتقديم أوراق عمل ورالعلمية التي شاركت فيها بالحض والندوات المؤتمراتبعض ( 2)

 2003منذ عام  ةالعديد من المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات بجمهورية ألمانيا االتحادي. 
 وما بعده. 2006لهيئة العامة للتعليم التطبيقي للمشروعات الصغيرة بدولة الكويت لمؤتمرات العديد من ال 
 2010حتى  2003منذ عام ية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت كلل اتمؤتمر العديد من ال. 
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  حتى االن. 2002000من  مصر العربية بجمهوريةالتدريس وطرق للجمعية المصرية للمناهج العديد من المؤتمرات 
  بمعهد الكويت لألبحاث العلمية ببحث بعنوان  2006الندوة الدولية حول "تقنية النانو" نوفمبر"How Emerging 

Nanotechnologies Will Change the Future of Education and Industry in Arabic World" 
  حتى االن 2007منذ  والتعلم التعليم تكنولوجيا" التربية لتكنولوجيا العربية للجمعيةالعديد من المؤتمرات. 
 2007 حتى 2003منذ بكلية التربية األساسية بدولة الكويت  العديد من الملتقيات العلمية. 
 2007 التعليمية واستخداماتها التقنية المستحدثات" عنوان تحت الكويت بجامعة التربوية التقنيات مركز ندوة. 
 حتى االن 2008منذ عام  شمس عين جامعة – االلكتروني التعليم مركزالعديد من المؤتمرات ل 
  والعربية التربية االخرى بالجامعات المصريةالعديد من مؤتمرات كلية التربية بجامعة حلوان، وبعض من كليات. 
  مؤتمرInformation science , Technology and Applications, CISTA 2009, Kuwait University. 
 .العديد من مؤتمرات التربية وتكنولوجيا التعليم والكمبيوتر التعليمي بجمهورية المانيا االتحادية 
 2013حتى  2007في الفترة من بدولة الكويت ؤتمرات الخاصة بالتعليم والجودة تقديم أوراق عمل في العديد من الم. 
 " ورشة عمل بعنوانVocational Education, Quality Assurance and Quality Control"  حضور(. 2010نوفمبر( 
 ( 2011مارس  30-28المؤتمر اإلقليمي للتعلم االلكتروني "التعلم االلكتروني.. تعليم للجميع" دولة الكويت.) 
  بالقاهرة والتعلم، التعليم تكنولوجيا" التربية لتكنولوجيا العربية للجمعية السنوية يةالعلم اتالمؤتمر العديد من. 

 

 :والتطبيقية البحثية المشروعاترابعا:  

  الخليج  ربي للبحوث التربوية لدولبتكليف من المركز الع وتعلمها،بحث مشترك في تفعيل دور التقنيات التربوية في تعليم اللغة العربية
ة داخل العربي، وقد تناول البحث جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لدراسة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم اللغة العربي

وذلك في األعوام وقد طبق البحث على عينة من مختلف المناطق التعليمية من معلمين ومعلمات وطالب وطالبات  الكويتية،المدارس 
2008-2010. 

 بحث مشترك بعنوان "دراسة تقويمية لمنهج الحاسوب بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت، وجاء هذا البحث بتكليف من وزير التعليم 
(. 378/2010رقم تقويم مناهج الحاسوب في المرحلة االبتدائية بالتعليم الكويتي وفق القرار الوزاري الكويتي للجنة التي شرفت برئاستها )

 .2010/2011وقد طبق البحث على مختلف المناطق التعليمية في دولة الكويت في العام 

 الجامعية:العلمية و طة ــ: األنشخامسا

 2018للجامعات المصرية  عضو لجنة التعلم المدمج التابعة للمجلس األعلى للجامعات المصرية-. 
 العربية مصر مهوريةبج للمعلمين المهنية باألكاديمية معتمد مدرب. 
  اثناء تولي عمادة الكلية( 2015جامعة حلوان، نوفمبر  –رئيس المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر لكلية التربية(. 
 التعليمية محكم خارجي للعديد من كليات التربية داخل وخارج مصر لنيل الجودة. 
 ة الجمعي –الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي  –نولوجيا التعليم عضو عامل بالعديد من الجمعيات العلمية )الجمعية المصرية لتك

 تطبيقية..(نقابة مصممي الفنون ال –نقابة الفنانين التشكيليين  –الجمعية العربية لتكنولوجيا التعليم  –المصرية للمناهج وطرق التدريس 
 فعيل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت بهدف ت عضو ضمن فريق العمل للتحضير لبرنامج التعاون العلمي بين جامعة حلوان

 .2010-2008التعاون الثقافي والتعليمي بين جامعة حلوان والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على مدى السنوات الثالثة األخيرة 
  حلوان.داخل كلية التربية بجامعة  األكاديميعضو لجان تطوير التعليم واالعتماد 
  والجودة. األكاديميفي جامعات مصر والخارج في برنامج االعتماد  والتربية والفنية التربية كلياتبرامج ارجي خمراجع 
 2008تفاقية التعاون بين جامعة حلوان والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت عام عضو فاعل ال.  
 امعة ألساسية على تفعيل التعاون بين قسم تكنولوجيا التعليم ومثيله بجخطاب شكر وتقدير من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ا

 .18/1/2011حلوان بتاريخ 
 الكويت والسعودية وقطر ومصر بدولةوالجامعي التعليم العام تطوير  من لجانالعديد  عضوية. 
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 378/2010وزاري رقمرئيس لجنة تقويم مناهج الحاسوب في المرحلة االبتدائية بالتعليم الكويتي وفق القرار ال. 
 /51274/2010وعضو لجنة مواءمة كتب الحاسوب لجميع الصفوف في المرحلة االبتدائية بالتعليم الكويتي وفق القرار رقم وت . 
 مركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي. العضو باحث ببرنامج تفعيل دور التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها ب 
 ة متابعة بيانات كلية التربية األساسية على صفحة الهيئة االلكترونية.عضو لجن 
 .عضو لجنة تطوير البرامج والمناهج بكلية التربية األساسية بدولة الكويت 
 مجال تكنولوجيا التعليم باللجنة الفنية في مشروع تطوير وإعادة هيكلة كليات التربية بجامعة حلوان في عضوFaculties of Education 

Enhancement Project (FOEP)  
 .عضو اللجنة الفنية لتطوير برنامج قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بدولة الكويت 
  2008/2009عضو لجنة الدليل األكاديمي واإلداري ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية األساسية للعام الدراسي. 
 2006/2007كلية التربية األساسية عام عضو لجنة إنشاء وحدة االختبارات ب. 
  يت.بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بدولة الكو  2010-2004عضو لجان البرامج والمناهج والبحوث والمؤتمرات أعوام 
  2004/2011عضو اللجنة الفنية لتطوير برنامج قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بدولة الكويت أعوام. 
 .عضوية العديد من المجالت العلمية في التخصص في عدد من الجامعات المصرية والعربية 

 
 

 

 : مـكـمحـال يـمـلـر العــــــشـالنساسا: 
 أوال: باللغة العربية:

-2ر العلمي التاسع عة حلوان، المؤتمجام –لية التــربية خــطـة مقـتـرحـة إلنشــــــــاء وحـــــدة للرســــوم المتحـــركة بالكـمـــــبيوتــر بكـــ. ( 2001)  -1
 عـيـن –ــامـعة حـــــلوان ج -ــــــــربية ، بعنوان" التـــــربية وتـنـمية ثــــقـافة المشـاركة وســــــلوكياتها في الـــوطن العــــربي"، كلـيـة التـ2001مايو  3

 حـــلوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 
لعلمي السنوي االمؤتمر  ـة األلمانية،األطفال اللغط والخلفية الموسـيقية داخـل المقطوعات الفيديوية على تعليم أثـر أسـاليب الربـ .(0012) -2

 التعليم، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية لتكنولوجيا –كـلية الـبــنـات  ،"اإللكترونـــيــة المــدرسـة" ، بعنوان2001أكتوبر  29-31
 القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 تحت عنوان 2002مارس  13،14، المؤتمر العلمي العاشر المعـلـومات تـرمـيـز نظـريات وفـق المتعددة الوسـائط تصميم .(2002) -3
 لوان، القاهرة ، جمهورية مصر العربية.عين ح –عة حلوان امج  -ة التـربية كلي، والتنمية التحديث وقضايا التربية

جلة م سمعيا، للمعاقين العلمية المفاهيم تعليم على البصرية الوسائط متعددة الكمبيوتر برامج داخل التفاعل نمط اختالف أثر .(2003) -4
  ، القاهرة، مصر.3200سلسلة دراسات وبحوث محكمة تابعة للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  –تكنولوجيا التعليم 

 ربيالع بالوطن المعلم إعداد في الشاملة الجودة مؤتمر ،(مسحية دراسة)  حلوان بجامعة التعليم جياتكنولو  من اإلفادة واقع .(2004) -5
 لوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية.عين ح –جامـعة حلوان  -كلـيـة التـربية  2003 مارس 12-13 جديدة أللفية

لية التربية تحصيل طالب ك وســـــائط المتـعـددة داخل برامج الكـمبيوتر التعليمية فيالصـوتــي للي و اليــة مســــتوى العــمـق الـلـونــفـع .(2006) -6
 ةكلي تصدرها دورية مجلة – واجتماعية تربوية دراسات ، Computer graphic "األساسية للمفاهيم العلمية في مجال "الكمبيوترجرافيك

 .القاهرة ، جمهورية مصر العربية ،2006  وليوي الثالث، العدد عشر، الثاني المجلد حلوان بجامعة التربية
وية ، دراسات تربWIDS نظام وفق التعليم تـكـنـولـوجيا وأخـصـائي العـربي المســتقبل معلم كـفايـات بين التـداخـل تحديد .(2007) -7

 القاهرة ، جمهورية مصر، 2007، أكتوبر 4، ع 13واجتماعية، مجلة دورية محكمة تصدرها كلية التربية بجامعة حلوان بالقاهرة، مج 
 العربية

دورية جلة م، دراسات تربوية واجتماعية، WIDS نـظـام وفـق التعليم تكنولوجيا قسـم لطلبة" اإللـكـتـرونـي التـعـلم" مقرر إعداد .(2008) -8
 بية.، القاهرة ، جمهورية مصر العر 2008أبريل  2،ج 2، ع 14محكمة تصدرها كلية التربية بجامعة حلوان، مج 

 - العمليات هندسة مفهوم وفق الكويت بدولة التطبيقي التعليم بكليات Mobile Learningخطوة لتوظيف التعلم المتنقل  .(2010) -9
 .الكويت دولة الكويت، جامعة، 95، ع 24مج  ،التربوية المجلة

  -( " واالتجاه نحوه2في مقرر "حاسوب )أثر استخدام التعليم التعاوني بالبرمجيات االجتماعية على التحصيل واألداء  .(2011) -10



6 

 

 الكويت. دولة الكويت، ، جامعة96، ع 24مج  ،التربوية المجلة
ق دراسات في المناهج وطر مجلة توقيت استخدام "التراسل الفوري" في "التعلم المدمج" وأثره على إتقان التحصيل واألداء،  .(2011) -11

 ، ابريل.169يس، ع التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدر 
اكتساب  في وأثرهSurround المحيطي الصـوت و  Stereoscopicبرنامج كمبيوتر قائم على الرسـوم المتحركـة المجسمة  .(2012) -12

لمناهج مجلة "دراسات في المناهج وطرق التدريس التابعة للجمعية المصرية ل  -بعض المفـاهيم العلميـة لدى طالب الطب وآرائـهـم نحوه 
 .يوليو 184العدد  –رق التدريس وط

 كلية تصدرها محكمة دورية مجلة واجتماعية، تربوية دراسات مجلة النقال، التعلم في المجسمة الشاشات لدمج مقترح نموذج( . 2013) -13
 . 4 ع ،19 مج حلوان، جامعة – التربية

 التعليمي للحاسوب الثاني للمؤتمر قدمت عمل ورقة م،التعلي مشكالت لمواجهة المجسمة االفتراضية التعلم بيئات توظيف( .  2014) -14
 .2014 مارس 27-26( العربي والعالم مصر في التعليم ومستقبل االفتراضية التعلم بيئات)

(. شبكة الويب التعليمي المحيطي ونظرياتها المعرفية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية 2014) -15
 .2014أبريل  17-16التعليم  لتكنولوجيا

(. الرحالت المعرفية المجسمة عبر الويب "نموذج مقترح"، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني في الوطن 2014) -16
 .2014يونيو  26-24العربي، القاهرة 

ة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر (. توظيف التكنولوجيا الناشئة لتمكين المتعلمين من جدارات مجتمع المعرفة، ورق2014) -17
 .2014 ونيوي 25 -جامعة حلوان –لكلية التربية 

 لاألو  للمنتدى مقدمة عمل ورقة البـصـريـة، اإلعـاقـة لـذوي  السمعي التمثيل تطوير في ودورها الرقمية الصوتية األنظمة(. 2014) -18
 “ وتحديات معاصرة واتجاهات الخاصة االحتياجات وذوي  لتعليما تكنولوجيا” بعنوان التعليمي للكمبيوتر المصرية للجمعية
 .بورسعيدمدينة ب 2014 نوفمبر من األول الموافق السبت يوم في  المنعقد

 في نتاإلنتر  وتطبيقات الكمبيوترية السحابة" بعنوان لندوة عمل ورقة. الكمبيوترية السحابة عبر المجسـم االفتراضي التعليم( . 2014) -19
 تكنولوجيا في أفاق بعنوان 2014 أغسطس 7-6 يومي التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية مؤتمر فعاليات ضمن التدريبو  التعليم
  .التربية

 اسعالت السنوي  القومي للمؤتمر مقدمة عمل ورقة التعليم، مهنة اخالقيات ظل في االبعاد ثالثية التكنولوجيا واخالقيات قيم(. 2015) -20
 الجامعي التعليم":شمس عين بجامعة المفتوح التعليم مركز مع بالتعاون   الجامعي التعليم تطوير لمركز (عشر يالحاد العربي)  عشر

 .2015 سبتمبر /17-16 والخميس االربعاء يومي وذلك حدود بال عالم في القيم وازمة العربي

، 1520مارس  -26-25، التعليمي للكمبيوتر المصرية عيةللجم الثالث العلمي للمؤتمر ،الـذكـية واألسـطـح المـعـجل التـعلـم(. 2015) -21
 بورسعيد.

 الثامن السنوي  العلمي للمؤتمر ورقة عمل مقدمة .شخصيته لدعم المتعلم لدماغ الحسية المراكز عبر BCI تكنولوجيا توظيف( 2015) -22
 . 19/11/2015-18 المصرية الشخصية ودعم التربية بعنوان حلوان جامعة التربية لكلية عشر

23- (2015) Dreidimensionals Drucken im Bildungsprozess, Journal of Research in Curriculum, 
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Instructional and Educational Technology. Vol. 1,no.2,pp. 11-18. 

ني( بع )الدولي الثاالسنوي الرا(. توظيف تكنولوجيا الهولولينس في دعم البيئات التعليمية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي 2016) -24
 .29/3/2016-28للجمعة المصرية للكمبيوتر التعليمي، 

يم (. الجودة وواقع المنتج التعليمي في مصر، ورقة عمل قدمت للمؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية العربية لتكنولوجيا التعل2016) -25
 .2016يوليو  20-19بعنوان: تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية للتعليم 

ع (. توظيف تكنولوجيا التنقل االني االفتراضي المجسم لتطوير مناهج التعليم، ورقة عمل قدمت للمؤتمر العلمي الدولي الراب2016) -26
بعنوان نحو تغيير  جامعة عين شمس: –دار الضيافة  –اغسطس  4-3)الخامس والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس(

 المجلد االول. .220-213ات تطوير مناهج التعليم، ص ص جذري في رؤى واستراتيجي

العلمي الدولي الثالث عشر لكلية التربية  في مواجهة العنف االلكتروني. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر BBIدور تكنولوجيا  (.2016) -27
 . 17/10/2016-15 في مؤسسات التعليم: الظاهر، االسباب، سبل المواجهة بعنوان العنفجامعة الفيوم 

 ورقةمر . ورقة عمل مقدمة للمؤتداخـل نـظـم التـعـلـم الـذكـيـة Agentودورها في تطوير مهام الوكيل    RealSenseتكنولوجيا (.2016) -28
 والبشرية.تحت رعاية جمعية التنمية التكنولوجية  2016ديسمبر  13- 12 يومي للتعلم االلكتروني والتكنولوجيا العاشر الدولي

لي السنوي الخامس )الدو ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي  (،)نموذج مقترح BCIبتكنولوجيا التعلم التكيفي الذكية  (. دعم نظم2017) -29
 .ببور سعيد 2017ابريل  1-مارس31( للجمعة المصرية للكمبيوتر التعليمي، الثالث

جامعة  –نولوجيا التعليم بكلية التربية مقدم للمنتدي األول لقسم تك ، عرضللواقع التعليمي المعزز   SDKدعم حزمة  (.2017) -30
 . 24/4/2017يوم السبت الموافق  اإلسكندرية

 لتربيةل العليا الدراسات لكلية السنوي العلمي للمؤتمرورقة عمل علم االلكترونية، ت(. واجهة المستخدم العضوية في بيئات ال2017) -31

 الواقع تحديات: ليةالتفاع التعلم وبيئات التربية“ التربية لتكنولوجيا يةالعرب الجمعية مع بالتعاون 2017 يوليو 13-12 القاهرة جامعة

 ."المستقبل ورؤى
 للمناهج ةالمصري للجمعية( والعشرون السادس) الخامس دوليال لمؤتمرلورقة عمل . الهوية وتحديات االفتراضيون المعلمون (.2017) -32

 .مسش عين بجامعة الضيافة بدار 2017 أغسطس 3-2 الهوية وتحديات العربي العالم في التعليم مناهج :بعنوان التدريس وطرق
معة الفيوم عشر لكلية التربية جا رابعالعلمي الدولي ال بحوث تكنولوجيا التعليم بين التكرار واإلبهار، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر (.2017) -33

 .26/10/7201-24المستقبل، التعليم في عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا  بعنوان تطوير

 –امعة بنها جمقدمة لسمنار قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  (. رؤية مستقبلية للخريطة البحثية لمجال تكنولوجيا التعليم، ندوة2017) -34
 .2017/ 11/ 26يوم االحد الموافق 

 الحادي الدولي مرللمؤت مقدمة عمل ورقةعليمي المعزز، تــوظـيـف تــكـنـولـوجـيـا االســـتنســـاخ البصــري اللمســــي في الواقع الت (.2017) -35
 قبفند 2017 ديسمبر 6-5 االربعاء/الثالثاء يومي عقده المزمع" ذكي تعلمي مجتمع نحو" التعليم وتكنولوجيا االلكتروني للتعلم عشر
 بالقاهرة. تاور نايل جراند

لملتقى العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية ل، ورقة عمل مقدمة التـعـلـيـمكـنـولـوجـيا مـقـتـرح لـســــد الــفــجــوات البـحـثـيــة فـي تـ(. 2017) -36
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 .جامعة عين شمس –الضيافة  بدار 2017/ 12/ 20يوم االربعاء الموافق  جامعة عين شمس –التربية النوعية 

، األسوياء يـن ودمجهم معالكمبيوتر" بـ"انترنت األشــياء" لتعليم المـعـاقـ رؤيــة مـقـتـرحـة لربـط تـكـنـولـوجـيا "واجـهـة الـدمـاغ عبر(. 2018) -37
لتدريب ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، بعنوان "االبتكارية وتكنولوجيا التعليم وا

 معة عين شمس.بدار الضيافة بجا 2018ابريل  20-19مدى الحياة"، في الفترة من 

تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مؤتمر  لقسم األول العلمي (. بحوث مقترحة في بيئات التعلم الذكية، عرض مقدم للمؤتمر2018) -38
 .2018 يوليو 12-10 القاهرة جامعة للتربية العليا الدراسات بكلية (عشر)الرابع  التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية

تمر ورقة عمل مقدمة للمؤ ، ي بالسـياق" ودورها في توظيف "الـذكـاء المـحـيط" داخـل البيئات التعلمية المدمجةحوسبة الوع (.2018) -39
يوليو  19-18العلمي السنوي السادس )الدولي الرابع( للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي المنعقد في يومي األربعاء والخميس 

 .ببورسعيد 2018

 لدوليا للمؤتمر مقدمة عمل ورقة(. 2018)قفزة السحرية في " الواقع المختلط" ودورها في إثراء "التعلم للمتعة"تكنولوجيا "ال(. 2018) -40
 بفندق 2018سبتمبر 26-25 االربعاء/الثالثاء يومي عقده المزمع االبتكار اجل من الذكية والتكنولوجيا الذكي للتعلم عشر الثاني

 .رمسيس هيلتون 

لية التربية الملتقى العلمي االول لقسم تكنولوجيا التعليم بك، عرض مقدم  يا التعليم و"خطوة للبحث عن الهــويــة"أقسام تكنولوج(. 2019) -41
 لتطبيقبعنوان: المؤسسات العلمية االكاديمية لتكنولوجيا التعليم بين النظرية وا 2019فبراير  24في  المنعقد –النوعية بجامعة بنها 

، عرض ومناقشة طريق جديد الستقبال الدارسين ذوي االحتياجات الخاصة في المكتبات BCIوتكنولوجيا  انترنت األشــياء(. 2019) -42
: األشياء بعنوان: إنترنتمارس  3-2 ،العربي الخليج فرع/  المتخصصة المكتبات لجمعية 25 الـ السنوي  والمعرض للمؤتمرضمن 
  دولة االمارات. –بمدينة أبو ظبي  المترابطة باإلنترنت المجتمعات مستقبل

 للمؤتمر مقدمة عمل ورقة. الرابعة الصناعية الثورة ظل في الفني بالتعليم للنهوض جديد طريق الصناعية األشياء انترنت( 2019) -43
 في – العمل سوق  ومتطلبات احتياجات ضوء في الفني والتعليم التعليم تطوير بعنوان" عشر الثاني العربي" العشرين السنوي  القومي

 عين جامعة الضيافة دار - شمس عين بتربية المفتوح التعليم مركز – الكبرى  المؤتمرات قاعة – 2019 ابريل 21-20 من ترةالف
 .شمس

 لجمعية 25 الـ السنوي  والمعرض مؤتمرال هامش على عمل ورشة. للمكـتبات األشــــياء إلنترنت والخصوصية األمن أبعاد(. 2019) -44
  المترابطة اإلنترنت مجتمعات مستقبل: األشياء إنترنت :بعنوان العربي لخليجا فرع/  المتخصصة المكتبات

 .المتحدة العربية اإلمارات - المتخصصة المكتبات معيةج - أبوظبي ثاني دوسيت فندقب م،2019 مارس 7-5 من الفترة في

 10-8 نم الفترة في التعليم في االبتكار" الدولي مرللمؤت مقدمة عمل ورشة. المدمجة التعلمية البيئات ودعم" المـحـيط الـذكـاء( 2019) -45
 .االبتكار" الدولي لمؤتمرا. دبي - إنجلترا ملكة 2 اليزابيث الملكة سفينة متن على المقامة - 2019 مارس

 من الفترة في التعليم في االبتكار" الدولي للمؤتمر مقدمة عمل ورشة الخاصة االحتياجات ذوي  المتعلمين لدعم BCI تكنولوجيا( 2019) -46
 .االبتكار" الدولي لمؤتمرا. دبي - إنجلترا ملكة 2 اليزابيث الملكة سفينة متن على المقامة - 2019 مارس 8-10

 لذكيةا المدن وإدارة الرقمي التحول في الرئيس مبادرة دعم لمؤتمر مقدمة عمل ورقة. الذكية التعلم بيئات داخل بالسياق الوعي(. 2019) -47
 .والتعليم للتدريب الوطني المجلس .بالقاهرة المدني التعليم بقاعة 2019 ابريل 13 الموافق السبت يوم وذلك

 ةبكلي التعليم تكنولوجيا لقسم الثاني للمؤتمر مقدمة عمل ورقة الذكية االفتراضية البيئات داخل الصوتي بالسياق الوعي( . 2019) -48
 لتحولا: بعنوان( عشر السادس المؤتمر) التربية لتكنولوجيات العربية الجمعية مع بالتعاون  القاهرة جامعة - للتربية العليا الدراسات

 .التربية لتكنولوجيات العربية الجمعية، 2019 يوليو/2-4 من الفترة في التعليم ومشكالت قضايا. الرقمي

 لسنوي ا للمؤتمر مقدمة عمل قةور  الـذكـيـة االفـتـراضـيـة يـةالتـعـلـيـمـ لـلـبـيـئـات المـعـرفـي الـعـاطـفـي لـلـتـصـمـيـم مـقـتـرح نـمـوذج(. 2019) -49
 المصرية الجمعية .والتدريس المناهج في مستقبلية توجهات   - 2019 يوليو 25-24 في للمناهج (السادس الدولي) والعشرين السابع

 .التدريس وطرق للمناهج

مؤتمر الدولي الثالث "االبداع واالبتكار والبحث العلمي )التحول الرقمي (. التحول الرقمي الذكي في التعليم، ورقة عمل مقدمة لل2020)  -50
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 .2020فبراير 8 اإلدارية للعلوم السادات واكاديمية والتعليم للتدريب الوطني المجلس رعاية تحت( المستقبل افاق

 تصاداق“ بعنوان حلوان جامعة التربية ليةلك الثاني الدولي للمؤتمر ،"التعليمي للتمكين حقيقية خطوة" الذكي الرقمي التحول (.2020) -51
 .حلوان جامعة – التربية كلية .والفنادق السياحة بكلية المؤتمرات بقاعة 2020 فبراير 27-26 للتعليم الرقمي والتمكين المعرفة

 كمبيوترلل المصرية للجمعية (السابع الدولي) التاسع العلمي للمؤتمر العميقة، الخـدع بتكنولوجيا الذكية التعلم بيئات تطوير( . 2020) -52
 .االلكتروني التواصل عبر 2020 يوليو 25-20 فترة – التعليم وجودة الرابعة الصناعية الثورة – التعليمي

 اتوالمعلوم للمكتبات العربي االتحاد لمنتدى ،الجامعية المكتبات دور لتعزيز الهمم أصحاب المتعلمين لدعم BCI تكنولوجيا(. 2020) -53
 منتدىلل عمل ورقة ،2020 يوليو 23-22 يومي "بعد عن والتعليم االلكتروني التعليم دعم في المكتبات دور  - الولا االفتراضي

 23-22 يومي "دبع عن والتعليم االلكتروني التعليم دعم في المكتبات دور  - االول االفتراضي والمعلومات للمكتبات العربي االتحاد

 والمعلومات. كتباتللم العربي االتحاد . 2020 يوليو

 المصرية للجمعية المحكمة العلمية لمجلةلعمل مقدمة ، ورقة االبعاد ثالثية االفتراضية البيئات إلنشاء الالزمة االدخال أجهزة(. 2020)  -54
 .2020، 2 العدد ،008 المجلد مصر - التعليمي للكمبيوتر

العربية  لمملةندوة عبر االنترنت من خالل اكاديمية نسيج با الـتـعـلـيـمـي" للتمكينالذكي داخل المكتبات خــطـوة  الرقمي التـحول(. 2021) -55
 .2021يناير،  25السعودية، يوم 

ة داخل بيئات التعلم التكيفية، ندوة عبر االنترنت من خالل اكاديمية نسيج بالمملكة العربي RealSense(. توظيف تكنولوجيا 2021) -56
 .2021، فبراير 17السعودية بتاريخ يوم 

لتنمية الذكية، ورقة عمل مقدمة الى للمنتدى العلمي االلكتروني األول للجمعية المصرية ل للبيئات التعلمية (. الجانب العاطـفي2021) -57
 2021ابريل  15يوم الخميس الموافق  –التكنولوجية 

ربية مر الدولي الثامن عشر للجمعية العورقة عمل مقدمة للمؤت، يا "الواقع الموسع"ـوجـنولـكـإثـراء "التعلم للمتعة" بت (.2021) -58
 .2021ابريل  31القاهرة  -الباخرة كريستال  –التعليم والتعلم من بعد )حلول ومشكالت(  -لتكنولوجيات التربية 

(       دولي ا) سعالتا-(       محلي ا) عشر الحادي العلمي المؤتمر مقدمة عمل ورقة                                                       (. الت مكين القيادي للمعلم في البيئات التعلمية الذكية،2021) -59
 وليوي 24 السبت من الفترة في المعلم إعداد ومؤسسات برامج وتطوير التعليم تكنولوجيا :بعنوان التعليمي للكمبيوتر المصرية للجمعية
  .2021 يوليو 28 األربعاء إلى 2021

دولي المؤتمر ال العلمي،االبتكار والبحث سلسلة مؤتمرات المعرفة و الرقمي الذكي في العملية التعليمية، عرض مقدم ل (. التمكين2021) -60
 .بقاعة التعليم المدني 2021سبتمبر  11 –“والتطبيق الرابع "االستثمار في التحول الرقمي بين الفكر 

 

 ثانيا: باللغة األلمانية:

1. (2003). Bildung ohne Medien get nicht !, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz Fakultät für 

Erziehungswissenschaften, an der Universität zu Köln , August 2003. 

2.  (2004). Medienkompetenz durch Internet, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz Fakultät für 

Erziehungswissenschaften, an der Universität zu Köln , August 2004. 

3. (2004). Kodiertheorie & verbale Sprache mit Bildern, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz Fakultät 

für Erziehungswissenschaften, an der Universität zu Köln , August 2004. 

4. (2005). Bilderarten, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz der Konferenz für 

Humanwissenschaftliche  Fakultät, an der Universität zu Köln  , an der Universität zu Köln ,  2005. 

5. (2005). Kodiertheorie in der Medienpädagogik, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz, Eine vorgelegt 

Arbeitspapier  in der Konferenz der Konferenz für Humanwissenschaftliche  Fakultät, an der Universität zu 

Köln.   

http://kenanaonline.com/users/khaledfargoun/topics/87411
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6. (2006) Was ist Pädagogische Agenten, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz, für  der Konferenz 

für  Humanwissenschaftliche Fakultät, an der Universität zu Köln .  

7. (2009). Darstellungsform, Eine vorgelegt Arbeitspapier  in der Konferenz 

für  Humanwissenschaftliche Fakultät, an der Universität zu Köln  ,  2009. 

8. (2015) Dreidimensionals Drucken im Bildungsprozess, Journal of Research in Curriculum, Instructional and 

Educational Technology. Vol. 1, no.2,pp. 11-18. 

 :المنشــــــورة الكـتـب

 (: تكنولوجيا التعليم والتعلم المدمج، مكتبة المتنبي، الدمام، المملكة العربية السعودية.2019خالد محمد فرجون ) -1
 (: تكنولوجيا التعليم والطفولة المبكرة، مكتبة المتنبي، الدمام، المملكة العربية السعودية.2019محمد فرجون ) خالد -2
 .(: الصورة الضوئية التعليمية بين التماثلية والرقمية، دار أقرا للنشر والتوزيع، دولة الكويت2008)خالد محمد فرجون  -3
 القاهرة.، مكتبة الفالح للنشر والتوزيعي التعليم واإلعالم، (: التصوير الضوئي ف2004خالد محمد فرجون ) -4
 . 2(: الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، دولة الكويت. ط2004محمد فرجون ) خالد -5
 ، دار الحديث، القاهرة.الوسائل التعليمية (:2004خالد محمد فرجون ) -6
 تكنولوجيا الميكروفيلم، دار الحديث، القاهرة. (:2004)ــــــــــام الغــــنام ابتســ، خالد محمد فرجون  -7
 القاهرة. أجهزة العرض الضوئية في العملية التعليمية، دار الحديث، (:2002)ابتســــــــــــام الغــــنام ، خالد محمد فرجون  -8

 
 :لعربيةابعض لجان الترقية بالدول  –ات بمصر اللجنة العلمية للترقي) مساعدتحكيم البحوث لدرجة أستاذ وأستاذ 

 العربية:باللغة  التحكيم أوال:
 .4201، يناير التربية لكلية العلمية المجلة، اإلسكندرية بجامعة وحركيا بصريا المعاقين الطالب نظر وجهة من بعد من التعلم -1

 جامعة اإلسكندرية. التربية، كلية بية،التر  لكلية العلمية المجلة: مستقبلية ورؤية الحاضر بين الجامعي الكتاب
 عربيال) للكلية السنوي  العلمي المؤتمر، االبتدائية المدرسة طفل لدى النشاط فرط – تشتيت خفض في التعليمية الكمبيوتر فاعلية -2

 الواقع) العربي لعالموا مصر في النوعي العالي التعليم وبرامج لمؤسسات األكاديمي االعتماد" عنوان تحت( األول الدولي – الرابع
 .المنصورة جامعة – النوعية التربية لكلية( والمأمول

 شكالتالم حل مهارات تنمية على وأثره الويب على القائم بالمشروعات التعلم باستراتيجية األداء على القائم التقويم نوع اختالف -3
 .التعليم لتكنولوجيا المصرية لجمعيةا، اإلعدادية المرحلة طالب لدى الحاسب مادة في المعرفية السيطرة وقوة

 جامعة التربية بكلية العليا الدراسات طالب تحصيل على التعلم وتفريد الذاتي التعليم مقرر تدريس أثراء في الفيسبوك أثر -4
 ، جامعة الكويت.التربوية المجلة، اإلسكندرية

 لدى لوجيالتكنو  اإلبداع وتنمية التكنولوجية المفاهيم اكتساب على المعرفي واألسلوب اإللكترونية المحاكاة أنواع بين التفاعل أثر -5
 .شمس عين جامعة، العليا األساسية المرحلة طلبة

 اتكنولوجي طالب لدى البرمجة أخطاء واكتشاف الهيكلية البرمجة مهارات بعض تنمية في الخبيرة النظم على قائم برنامج فعالية -6
 سويف. بني جامعة - لتربيةا كلية النوعية، التربية بكلية التعليم

 ةكلي، التعليم تكنولوجيا شعبة طالب لدى الشبكات واستخدام لتصميم الالزمة المهارات بعض تنمية في تفاعلي ويب موقع فعالية -7
 .الفيوم جامعة - التربية

 . "التربوية ومالعل ، مجلة.األردن في األساسي الرابع الصف لطلبة المحوسب العربية اللغة لمنهاج تقييمية دراسـة -8
 ةاألردني األردن، المجلة في األساسي الثالث الصف طلبة لدى العلم عمليات تنمية في الحاسوب بمساعدة باالكتشاف التعلم أثر -9

 .التربوية العلوم في
 العلوم" :األولية، مجلة دراسات المفاهيم لبعض األول األساسي الصف تالميذ اكتساب في اإلنترنت على القائم التدريس فاعلية -10

 .األردنية الجامعة ،"التربوية
 جامعة ،"التربية كلية مجلة"، .المدرسة قبل ما أطفال لدى القرائي االستعداد مهارات تنمية في الحاسوب بمساعدة التدريس أثر -11
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 .المتحدة العربية اإلمارات
 اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة، األساسي الثاني الصف أطفال لدى القرائي االستيعاب في المحوسبة القصة أثر -12

 ."واالجتماعية
 مجلة، .األساسي السادس الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكير تنمية في الوسائط متعددة تعليمية برمجية إنتاج في المشاركة أثر -13

 .البحرين جامعة ،"والنفسية التربوية العلوم
ن، المملكة لمي المرحلة الثانوية نحو تطبيقات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني واستخدامها في التعليم، مجلة جامعة جيزااتجاهات مع -14

 العربية السعودية.
 منطقة في يموالتعل التربية مديرية إلى التابعة الحكومية المدارس في المعرفي االقـــتصاد لمهارات الثانوي  التعليم معلمي تطبيق مدى -15
 .الثانية إربد
 .فيها العاملين نظر وجهة من المعلومات خدمات تسويق في والخاصة الحكومية المكتبات دور -16
 .البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من التطبيقية البلقاء أكاديمية في المدمج التعليم فاعلية -17
 الحكومية المدارس مدراء نظر وجهة من التعليم في التعليم في الشاملة الجودة لمعايير الثانوية المرحلة معلمي تطبيق مدى -18

 .األردنية
 ةمحافظ في الحكومية المدارس ومديري  المعلمين نظر وجهة من اإلبداعي التعليم لكفايات الثانوية المدارس معلمي ممارسة درجة -19
 .اربد
 .العالي التعليم جودة لضمان الثاني الدولي العربي المؤتمر التعليم، جودة لضمان رئيس كمتطلب الجامعي اإلبداعي التدريس -20
 .نحوهما متدريس مساق الدراما والمسرح باستخدام الويكي في تحصيل طلبة جامعة مؤتة واتجاهاته أثر -21
ين من واقع استخدام معلمي المرحلة االساسية )نظام الفصل( للسبورة االلكترونية في مدارس مشروع جاللة الملك حمد بمملكة البحر  -22

 .نظرهم واتجاهاتهموجهة 
 .ة مؤتهفاعلية تعلم الدراما والمسرح باستخدام الويكي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامع -23
 .طريقة التعلم االلكتروني في الرياضيات في تنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الثامن في لواء المزار الجنوبي أثر -24
 استخدام معلمي العلوم للوسائط التعليمية االلكترونية في تعليم العلوم في االردن. واقع -25
 نحوها. مالتدريس باستخدام السبورة التفاعلية في تحصيل طلبة الصف العاشر لمادة الفيزياء في االردن واتجاهاته أثر -26
 والرياضية. فاعلية طريقة الدراما التعليمية في تحصيل اطفال الروضة للمفاهيم العلمية -27
اختالف نمطي التفاعل "الصريح والضمني" في استراتيجيات التغذية الراجعة باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي في تنمية  أثر -28

 مهارات حل المشكلة ودعم انخراطهم في بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
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 تحكيم البحوث لدرجة الماجستير والدكتوراه:
  بحث. 75حدود  فيما يزيد عنوذلك  الجامعات المصرية فيكتوراه ناقشت العديد من بحوث الماجستير والد -1

 أعمال أخرى :
 لكويت.التربية األساسية بدولة ا المشاركة في إعداد صحيفة التخرج الجديدة للقسم في العديد من مقررات قسم تكنولوجيا التعليم بكلية -2

 التربية األساسية بدولة الكويت. المشاركة في إعداد كتيب وفق برامج قسم تكنولوجيا التعليم بكلية -3

ليم كتاب " تكنولوجيا المعلومات والتع 2010أخرها  بدولة الكويت المرجعة العلمية للعديد من كتب الزمالء بقسم تكنولوجيا التعليم -4
 االلكتروني" والمعتمدة ضمن الكتب الدراسية بالقسم العلمي.

 العلمية بالجامعات العربية لتخصص تكنولوجيا التعليم.تحكيم العديد من الكتب الدراسية لعدد من األقسام  -5
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 (.سابقالشئون التعليم والطالب ) كليةالووكيل والقائم بالعمادة 
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