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 النشاط م

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

1  

2  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

1  

2  

 :الكليهمهام على مستوى  ثالثا"

 عضو في لجنة القياس وتقويم االداء 1

 عضو في لجنة المعلومات واالحصاء 2

 التدريبنائب في لجنة  3

 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 االولى المالبس الجاهزة أسس تصميم المالبستطبيقات  1

 االولى المالبس الجاهزة تطبيقات تصميم مالبس األطفال 2

 االولى المالبس الجاهزة تطبيقات باترون مالبس أطفال 3

 االولى المالبس الجاهزة تطبيقات رسم مانيكان 4

 االولى المالبس الجاهزة تطبيقات مشروع انتاج مالبس أطفال 5

 الثانية المالبس الجاهزة تطبيقات تصميم مالبس سيدات 6

 الثانية المالبس الجاهزة تطبيقات باترون مالبس سيدات 7

 الثانية المالبس الجاهزة (1تطبيقات مشروع تطبيقي مالبس سيدات ) 8

 الثانية المالبس الجاهزة المالبستطبيقات تطريز  9

 الثانية المالبس الجاهزة (2تطبيقات مشروع تطبيقي مالبس سيدات ) 10

 الثالثة المالبس الجاهزة تطبيقات باترون مالبس رجال 11

 الثالثة المالبس الجاهزة تطبيقات تصميم مالبس رجال 12

 الثالثة المالبس الجاهزة (1تطبيقات مشروع تطبيقي مالبس رجالي ) 13

 الثالثة المالبس الجاهزة (2تطبيقات مشروع تطبيقي مالبس رجالي ) 14

 الرابعة المالبس الجاهزة تطبيقات باترون مالبس مناسبات 15

 الرابعة المالبس الجاهزة تطبيقات تصميم مالبس مناسبات 16

 الرابعة المالبس الجاهزة (1تطبيقات مشروع نهائي )مالبس المناسبات  17

 الرابعة المالبس الجاهزة (2تطبيقات مشروع نهائي )مالبس المناسبات  18

 الثانية تكنولوجيا التعليم تطبيقات تكنولوجيا طباعه ونسخ وتجليد 19
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 الثانية جميع الشعب تطبيقات تكنولوجيا التعليم 20

 الثانية تكنولوجيا التعليم تطبيقات انتاج المجسمات التعليمية 21

 الثالثة جميع الشعب تطبيقات تكنولوجيا التعليم في التخصص 22

 االولي رياضة اساسي تطبيقات مقدمة في الحاسب 23

 الثانية Eرياضة  تطبيقات مقدمة في برمجة الحاسب 24

 الثانية جميع الشعب تطبيقات تكنولوجيا التعليم 25

تكنولوجيا التعليم لذوي  سمعيةتطبيقات مواد  26
 االحتياجات الخاصة

 الثالثة

 األنشطه الطالبيه

  

  

 :والعلميه األخرى األنشطه البحثيه رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

1    

2    

3    

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستير

1    

2    

3    

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 البحث العلمى:

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

1    

2    

3    

4    

الجهه  المؤتمرات: رابعا"
 المنظمه

 المشاركه

1  

2  

 المنظمه له وطبيعه المشاركه)ببحث/حضور/رئيس جلسه/رئيس مؤتمر.....(يذكر اسم المؤتمر والجهه 

 

  )التدريب()متدرب(المهنية التنمية خامسا"

 2014حضور دورة في التنمية البشرية بالكلية  1

 2015 ( باالشتراك مع شركة مايكروسوفتTOTحضور الدورة التدريبية ) 2

 Photoshop (Creative Courses )2015دورة  3

 2016معايير الجودة )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  4

 2016دراسة جدوى )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  5
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 2017العمل تحت ضغوط )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  6

 2017مشروعات بحثية تنافسية )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  7

 درجة   (. 527) م 2017 نوفمبر 13فى TOEFLالحصول على شهادة  8

 2017جامعة حلوان(  –)كلية تربية  SPSSدورة  9

 2018التقويم الذاتي )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  10

 2018الساعات المعتمدة )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(  11

 2018نوفمبر  27-26حضور ورشه عمل عن بنك المعرفة  12

الثامن للجمعية المصرية  –حضور المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية جامعة حلوان  13
 2019أغسطس 19-18للكمبيوتر التعليمي )معلم القرن الواحد والعشرين( في 

 2019سبتمبر 2 عمل عن تحويل االستبيانات الورقية الي الكترونيةحضور ورشة  14

 2020جامعة حلوان(  –كلية تربية دورة اعداد المعلم ) 15

 2020 )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(التقويم الذاتي  16

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي  –المشاركة في المؤتمر العلمي لكلية التربية جامعة حلوان  17
 2020فبراير  27-26للتعليم 

 2020 )مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس(الذكاء االصطناعي  18

حضور ندوة بعنوان "التحول الرقمي الذكي داخل المكتبات "خطوة للتمكين التعليمي" )أكاديمية  19
 2021يناير  25نسيج( في 

 واستثمار العوالم االفتراضية Second Lifeحضور ندوة بعنوان "تطبيقات منصة الحياة الثانية  20
 2021 مارس 31" أكاديمية نسيج في في التغلب علي تاثيرات التباعد االجتماعي

 تذكر البرامج التدريبية التي شارك فيها كمتدرب  شامال":جهه التدريب/تاريخ التدريب

 

 المشروعات المموله: سادسا"

  

  

 شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئيسى/عضو...( والجهه المموله تذكر المشروعات التى

 

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

 م. 2014فاعليات يوم الخريجين والتوظيف بكلية التربية جامعة حلوان  فيالمشاركة  1

 م. 2018فاعليات يوم الخريجين والتوظيف بكلية التربية جامعة حلوان  فيالمشاركة  2

3  

 التدريب)مدرب( 2

  

  

  

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

1   

2   

3   

تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس مجلس 
 اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات 
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 أخرى سابعا"

  

  

  

  

 تذكر أى أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج

 


