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 القاضي  رضا /الدكتور لالستاذ

 

  القاضي ابراهيم عبده  رضا:   االسم= 

   حلوان جامعة التربية بكلية(  سابقا)  التعليم تكنولوجيا قسم رئيس و  المتفرغ التعليم_ تكنولوجيا#  استاذ:  الوظيفة= 

 :   العلمية المؤهالت= 

   الشرف مرتبة مع ممتاز عام بتقدير حلوان جامعة الفنية التربية كلية من  م ١٩٧٥/١٩٧٤ التربية و الفنون  بكالوريوس* 

 ماجستير رسالة اول تعتبر و)  حلوان جامعة التربية  كلية  من م  ١٩٨٣ التعليم تكنولوجيا تخصص التربية في ماجستير* 

 :  الرسالة موضوع و ،(  التربية كلية في تمنح

  من  كل اشراف((  الحرب مقعدي لدى الفني االنتاج في الطالقة على اثرها و استخدامها امكانات ؛ الضوئية السبورة)) 

 (   هللا رحمة عليهما)  صادق فاروق. د .ا و ، الحليم عبد الباب فتح. د.ا

 :   الرسالة موضوع  و ،  حلوان جامعة التربية  كلية من  م ١٩٩٠ التعليم تكنولوجيا تخصص التربية في الفلسفة دكتوراة* 

 ( هللا رحمة عليه)   الحليم عبد الباب فتح. د.ا اشراف((  حلوان جامعة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا في منظومة بناء))  

:                                                                                        *    العلمية االنشطة و  المشاركات= 

 م 2018 العلمي التميز و  التربوية الدراسات مجال في حلوان لجامعة التقديرية الجائزة على  حاصل

  و المناهج قطاع في المساعدين االساتذة ةلترقي م 2016/ 2019.   12 الدورة(  ب ١٥)  الدائمة العلمية اللجنة امين* 

   المصرية للجامعات االعلى  للمجلس التابعة  التعليم تكنولوجيا و التدريس طرائق

   عمان سلطنة و االردن و البحرين و الكويت و السعودية و  مصر في للترقيات الدائمة العلمية باللجان محكم عضو* 

  الجامعات و بمصر العلمية الدوريات و المجالت و الندوات و بالمؤتمرات العلمية الدراسات و للبحوث محكم عضو* 

   العربية

  مجلة و  ، التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية  مجلة:  مثل العلمية الدوريات و المجالت لبعض االستشارية الهيئة عضو* 

  عبد الملك جامعة)  جدة جامعة  بجدة التربية بكلية البحوث و الدراسات مجلة و  ، التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية

  مجلة و.  العرب التربويين رابطة مجلة و ،  شمس عين و طنطا بجامعتي النوعية التربية كليتي مجلة و ،" ( سابقا العزيز

  باالنترنت التعليم و التكنولوجية التنمية

   قسم:  منها  المعلومات  و التعليم تكنولوجيا مجاالت في  التخصصية الشعب و العلمية االقسام بعض تاسيس في شارك* 

  بكليات التعليم  تكنولوجيا اقسام و ،(  هجري ١٤١٤/١٤١٣)   العزيز عبد  الملك جامعة بجدة  التربية كلية  التعليم تقنيات

 :   مثل المصرية بالجامعات النوعية التربية و التربية

   م ١٩٧٥ عام منذ(  الشيخ كفر جامعة و  ، طنطا ، شمس  عين  ، حلوان)  

 (   ٢٠١٩:    ١٩٩٠)  EAET التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية ادارة مجلس عضو* 

)   جدة جامعة التربية بكلية الدراسات و البحوث مركز و ،  الشاملة الجودة و التعليم تطوير مركز  ادارة مجلس عضو* 

 م  ٢٠٠٨ حتى  ٢٠٠٣ من(   سابقا العزيز عبد الملك جامعة

 :    مثل العلمية الجمعيات ببعض   عامل عضو* 

  و المخترعين جمعية ، االرشيف و المكتبات و المعلومات جمعية  ، الحاسبات تكنولوجيا و المعلومات نظم  جمعية) 

 ( العرب التربويين رابطة و ، الطفولة اعاقات جمعية ، المدرسية المكتبات  جمعية ، المصرية المبتكرين

 رحمة عليه)  حطب  ابو فؤاد. د.ا مع التأسيس فترة اثناء التربوي التقويم و لالمتحانات القومي بالمركز استشاريا عمل* 

  المصري التكنولوجي التطوير مراكز بعض و ،(  هللا



  المركز نشاط ضمن الخاصة التربية معلمي  تدريب برامج و  االعاقة متحدي االطفال حماية و رعاية مشروع في شارك* 

 القريطي امين المطلب عبد. د. ا آنذاك العام المنسق مع  المصري الوزراء  لمجلس التابع  االمومة و للطفولة القومي

 (  هللا رحمة عليه)

  و التعليم تكنولوجيا تخصص في أجيزت و دكتوراة و ماجستير رسالة" / تقريبا   مائتي(  ٢٠٠)  من اكثر على اشرف* 

                    العربية و المصرية بالجامعات المعلومات

  ٥٠٠)   الكثر المعلومات و  التعليم تكنولوجيا علم  في الدكتوراة و الماجستير لرسائل العلمية المناقشات لجان في شارك* 

 :  هي و العربية و المصرية بالجامعات رسالة" / تقريبا خمسمائة( 

 ، الزقازيق ، طنطا ،  الشيخ كفر ، دمياط ، المنصورة ، االسكندرية ، المنوفية ، القاهرة  ، شمس عين ، حلوان  جامعة) 

  ، االزهر جامعة ، القرى ام جامعة و ، طيبة  ، العزيز عبد الملك جامعة و  ، الوادي جنوب  ، سويف بني ، المنيا ، بنها

 (   العربية الدول جامعة و ، EELU االلكتروني للتعلم مصر جامعة

)   مساعد استاذ و استاذ لدرجة للترقيات الدائمة  العلمية باللجان علمية دراسة و بحث خمسمائة(  ٥٠٠)  من اكثر حكم* 

  و التعليم تكنولوجيا تخصص في العلمية المجالت  و بالمؤتمرات  االبحاث و المترجمة الكتب و المراجع كذا و  ،(   مشارك

  العربية و المصرية الجامعات  بعض  في المعلومات
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