
 

 السرية الذاتية 

 ةدكتور إيهاب حممد عبد العظيم محز
 

 ...ب حممد عبد العظيم محزةايهاايهاايها: اإلســــــــــــم
 .5695/  4/  51تاريخ امليـــالد : 

 .جامعة حلوان وعميد كلية الرتبيةليم تكنولوجيا التع أستاذ:الوظيفــــــــــة

 احلالة اإلجتماعية :متزوج ويعول.

 .الديانة  : مسلم                مصرى.                                    اجلنســـــــــية :

 ش القاهر ) مدكور( ـ اهلـرم ـ  حمافظة اجليزة. 59العنــــــــــوان  : 

                  15115415410تليفون حممــول : 

 التخصص العـــام: الرتبيــــــــــة.

 م.التخصص الدقيق: تكنولوجيا التعلي

 القســـم العلمى : تكنولوجيا التعليم واملعلومات.

 

 املؤهالت الدراسية:

 5666الرتبية )ختصص تكنولوجيا التعليم( كلية الرتبية جامعة حلوان  * دكتوراة الفلسفة فى

) أثراستخدام مواد التعليم املطبوعة واملسجلة صوتيا على كفاءة إنتاج شفافيات السبورة  وموضوعه

 الطالب املعلمني ( .  الضوئية لدى

 ،5664* ماجستري فى الرتبيـة )ختصص تكنولوجيا التعليـم( كلية الرتبية جامعة حلوان 

وموضوعه )خطة لتطوير استخدام أجهزة عرض املواد التعليمية بكليات إعداد املعلم جبامعة 

 حلوان(.  

 5600حلوان  معةالرتبية جا )ختصص تكنولوجيا التعليم( كلية الرتبية * دبلوم خاص فى

 جيد جدا.  بتقدير

بتقدير  5601* دبلوم عام فى الرتبية )ختصص تكنولوجيا التعليم(  كلية الرتبية جامعة حلوان 

 جيد.        

بتقدير  5604الرتبية وعلوم املوسيقى كلية الرتبية املوسيقية جامعة حلوان  * بكالوريوس فى

 جيد جدا.  

 : التدرج الوظيفى

 حتى تارخيه. 80/0/8151الرتبية جامعة حلوان من * عميد كلية 

 .81/0/8151حتى  5/0/8151* قائم بعمل عميد كلية الرتبية جامعة حلوان من 



 حتى تارخيه 81/8/8151* وكيل كلية الرتبية جامعة حلوان لشئون التعليم والطالب من 

 حتى تارخيه. 45/1/8159* أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة حلوان من 

حتى  8155/   45/1وان  من * أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة حل
41/1/8159 

حتى  5666/ 6/ 56* مدرس بقسـم تكنـولوجيا التعليم بكلية الرتبيـة جامعة حلـوان من
41/1/8155 . 

 5604/ 0معة حلوان فى الفرتة من * مدرس مساعد بقسم تكنـولوجيا التعليم بكلية الرتبيـة جا
 .           50/6/5666حتى  

 1حتى  85/51/5609* معيد بقسـم تكنـولوجيا التعليم بكلية الرتبيـة جامعة حلوان من 
/5664                               . 

  5604  /8* معيد بكلية الرتبية املوسـيقية جامعة حلوان بقسم النظريات والتأليف من

 .51/5609ىحت

  

 : العضوية فى اجلمعيات واهليئات العلمية

 * عضو مؤسس باجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم.

 * عضو فى هيئة التحرير الفنى باجمللة العلمية للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم. 

 * عضو فى نقابة املهن التعليمية.

 لرتبية جامعة حلوان.* عضو مؤسس بنادى تكنولوجيا املعلومات بكلية ا

 * عضو فى نقابة املهن املوسيقية.

 مدارس مصر للغات(. نية للخدمات التعليمية باجليزة )*عضو جملس إدارة فى اجلمعية التعاو
 

 الدورات التدريبية وورش العمل التى مت املشاركة فيها: 

 داد املعلم اجلامعى.    * التعاون مع جـامعـة حلـوان باملشاركة بالتدريس والتدريب فى دورات إع

 * التعاون مع جامعة حلوان باملشاركة بالتدريس فى مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

* التعاون مع وزارة الرتبيـة والتعليـم باالشرتاك مع البنك الدوىل واالحتاد األوربى بالتدريس فى 

لى استخدام التكنـولوجيـا فى ورشــة عمـل بعنـوان ) برنامج تدريب املعلمني من ُبعـد ع

 (. 8111الفصـل، القاهرة 

* التعـاون مع وزارة الرتبيـة والتعليـم باملشـاركـة فى تدريـس برناجمهـا اخلـاص بتـدريـب 

 معلمى  ذوى اإلحتياجات اخلاصة على استخـدام  تكنولوجيا التعليم فى العملية التعليمية.



كـة فى التـدريس فى دورات احلاسـب اآللـى مبركز * التعاون مع جامعة حلـوان باملشـار

 تكنـولوجيـا التعليم التابع للجامعة بعني حلوان.

* التعاون مع اجمللس القومى للطفولة واألمومة باملشاركة بالتدريس والتدريب  فى ورش عمل 

 معلمى ومعلمات الفئات اخلاصة على استخدام تكنولوجيا التعليم هلذه الفئة من تدريب

 لكبار.ا

* التعاون مع اجمللس القومى للطفولة واألمومة باملشاركة بالتدريس والتدريب  فى ورش عمل 

تدريب معلمى ومعلمات احلضانات للفئات اخلاصة على استخدام تكنولوجيا التعليم هلؤالء 

 األطفال.

يب فى برنامج * التعـاون مع اجمللس القـومى للطفـولة واألمـومـة باملشـاركة بالتدريس والتـدر

 تعليـم  البنات ) املدارس الصديقة للفتيات(.

 للخدمات باجليزة )مدارس مصر للغات التعاون مع اجلمعية التعاونية * 

 أعضاء هيئة التدريس للحصول على جودة بتدريب طريق الفيوم  أول   

 التعليم واالعتماد.   

 املعلم اجلامعى أكتوبر بالتدريس فى دورات اعداد 9* التعاون مع جامعة 
 

 اخلربات التدريسية والعملية ملرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا:

 * مدخل إلـى تكنولوجيـــا التعليـــم.       

 * وسائل التعليـم واإلعالم. 

 مية.        * الرتبية اإلعال

 *اإلذاعة والتسجيالت الصوتية.  

 * اإلنتاج التليفزيونى. 

 لتعليمية وصيانتها.      * تشغيل األجهزة ا 

 * املكتبة الشاملة.        

    *الطباعــة والنســـخ والتجليد. 

 إنتــــاج املــواد التعليميـــــــــــة.        * 

 * الكمبيوتر التعليمى.         

  اهات معاصرة فى تكنوجليا التعليم كلبة الرتبية النوعية ـ جامعة القاهرة.اجت*  

 ة ـ كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة.ت معاصرة فى تدريس الرتبية املوسيقي* اجتاها 

 ا التعليم الفردى والتعلم الذاتى ملرحلة الدبلوم املهنى* تكنولوجي

  * إنتاج الوسائل التعليمية باستخدام الكمبيوتر ملرحلة الدبلوم املهنى.



 ة املاجستري.* إنتاج املواد التعليمية باستخدام الكمبيوتر ملرحل

 * األسس االتصالية لبناء الوسائل املتعددة ملرحلة الدكتوراة.

 تصميم برامج التكنولوجيا املساعدة ملرحلة الدكتوراة فى تكنولوجيا التعليم.*

 * ثورة املعلومات التكنولوجية ملرحلة الدبلوم املهنى )اختصاصى ختطيط التدريس وادارته(.

 ونى ملرحلة املاجستري.مستحدثات التعليم اإللكرت *  

 أكتوبر. 9ليم اإللكرتونى ملرحلة الدكتوراة جبامعة إدارة مقررات التع *  

 * مناهج البحث لطالب املاجستري بكلية الرتبية املوسيقية بالزمالك.

 * تكنولوجيا التعليم لطالب املاجستري بكلية الرتبية املوسيقية بالزمالك.

 لية ملرحلة الدكتوراة.تصميم وإنتاج الوسائل التفاع *

 * تكنولوجيا تفريد التعليم ملرحلة البكالوريوس.

 

 الكليات التى قام بالتدريس فيها: 

 * كلية الرتبية جامعة حلوان.

 .* مركز تنمية قدرات هيئة التدريس التابع جلامعة حلوان

 * كلية الرتبية املوسيقية بالزمالك جامعة حلوان )مرحلة البكالوريوس(

 الرتبية املوسيقية بالزمالك جامعة حلوان ) مرحلة الدراسات العليا(.* كلية 

  * كلية الرتبية الفنية بالزمالك جامعة حلوان )مرحلة الدراسات العليا(.

 .  ) مرحلة البكالوريوس( جامعة حلوان االقتصاد املنزلـى * كلية

  .مرحلة البكالوريوسأكتــــوبر 9* كلية الرتبيــــة جامعة 

 أكتوبر مرحلة الدراسات العليا. 9ية الرتبية جامعة * كل

 أكتوبر دورات اعداد املعلم اجلامعى. 9* كلية الرتبية جامعة 

   جامعة طنطا.   –* كلية الرتبية النوعية بكفر الشيخ 

 * كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة. 

 جامعة عني مشس.* كلية الرتبية 

 عني مشس. * كلية الرتبية النوعية جامعة

 ملرحلة الدراسات العليا.* كلية الرتبية النوعية جامعة بورسعيد.

 ا.* كلية الرتبية النوعية جامعة جنوب الوادى, قن

   :  دورات أو شهادات أخرى

                                                                         



 ةمدة الدور اسم الشهادة أو الدورة        
تاريخ احلصول 

 عليها

عام دراسى  دبلوم عام فى الرتبية تكنولوجيا التعليم      
 كامل

5601 

عام دراسى  دبلوم خاص فى الرتبية تكنولوجيا التعليم    
 كامل

5600 

           Authorware Professional   49 5661 ساعة 

 5660 اسبوعان عداد املعلم اجلامعى               

 8114 ساعة I C D L    581   صة الدولية لقيادة الكمبيوترالرخ

 8111 ساعات 9 البحث العلمى ) مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس(

 8111 ساعات9 مهارات العرض الفعال)مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

 8111 ساعة 51 مهارات التفكري  )مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

 8111 ساعة51 ات حديثة فىالتدريس) تنمية قدرات هيئة التدريس(اجتاه

 8119 ساعات 9 تصميم املقرر اجلامعى )مشروع تنميمة قدرات هيئة التدريس(

 8119 ساعات9 مهارات العرض الفعال)مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

Writing research paper   )8119 ساعة 81 ) تنمية قدرات هيئة التدريس 

 8119 ساعة 81 ()مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس  تأليف الكتاب املرجعى

 8111 ساعة 51 تقييم التدريس )مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

 8111 ساعة 51 الساعات املعتمدة ) مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

 8111 ساعة 51 توكيد اجلودة واالعتماد )مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

استخدام التكنولوجيا فى التدريس )تنمية قدرات هيئة 
 التدريس(

 8111 ساعة 51

دورة املراجعني اخلارجيني ملؤسسات التعليم قبل اجلامعى 
 بهيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد

 8110 ساعة 81

 8110 ساعات 51 بهيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد   I Tدورة 

 8110 ساعة 81 كاة بهيئة ضمان جودة التعليم واالعتماددورة احملا

التخطيط االسرتاتيجى ملؤسسات التعليم العاىل بهيئة ضمان 
 اجلودة

 8116 ساعة 51

تطوير التدريب )مايكروسوفت( جامعة  -احملتوى اإللكرتونى
 حلوان

 8116 ساعة 51

 8154 ساعة 51 مهارات العرض الفعال) مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس(

 8154 ساعة 51 ادارة الوقت واالجتماعات) مشروع تنمية هيئة التدريس(

 8154 ساعة 51 النشر العلمى )مشروع تنمية هيئة التدريس(

 8154 ساعة 51 التخطيط االسرتاتيجى)مشروع تنمية هيئة التدريس(

استخدام التكنولوجيا فى التدريس)مشروع تنمية هيئة 
 التدريس(

 8154 ساعة 51

        



 اإلشراف العلمى:
تطـوير برنامج التـدريب على استخـدام أجهـزة تكنـولوجيـا التعليـم  بعنـوانرسالة ماجستري -5

 .8114 تربية حلوانضوء االسرتاتيجيات احلديثة، لطـالب كلية الرتبية جامعة صنعاء يف 
 .حيي قطران

ـة فى برامـج التـربيـة املتحفيـة لتـلبيـة تكامـل الوسـائل التعليمي بعنـوانرسالة ماجستري -8
أمحد حسانني رؤيات .8111الثانية من التعليم األساس تربية حلوان احللقـة   احتيـاجـات
 اخلطيب.

رسالة دكتوراة بعنوان أثر أساليب تتابعات منوذج األداء على التمكن من مهارات تشغيل  -4
ة فى اجلمهورية اليمنية، تربية حلوان نويالكمبيوتر واستخدامه ملعلمى املرحلة الثا

 قطران.عبد الرزاق حيي .8110
رسالة دكتوراة بعنوان استخدام الصوت فى برامج الكمبيوتر التعليمية الرتفيهية وأثره فى  -4

 .8116أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.تربية حلوان اللغوى ودافعية اإلجناز لدى  التحصيل
 حنان كمال مرسى.

 دولة الكويت الرتبوية والفنية لتوظيف التعلم املتنقل يف برامج التدريب اإللكرتوني يف املعايري -1

 ندى فالح العجمى. .8155 تربية حلوان
رسالة ماجستري بعنوان تصميم منوذج لتوظيف عناصر التعلم املتاحة ضمن املستودعات  -9

 مروة عادل. .8158تربية حلوان املتخصصة فى ضوء اسرتاتيجية اعادة االستخدام.
رسالة ماجستري بعنوان فاعلية استخدام التعليم املدمج لتنمية املهارات العملية فى مقرر العلوم  -1

  .8158تربية حلوان لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية.

 لبيانو.فاعلية اللعب فى اكتساب طفل الروضة مهارة العزف على آلة ارسالة ماجستري بعنوان  -0
 زينب متوىل عالم. .8154تربية موسيقية حلوان 

رسالة ماجستري بعنوان تأثري املداخل التفاعلية فى القصة الكمبيوترية التعليمية فى التحصيل  -6
جامعة حلوان.  -كلية الرتبية املعرفى وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 .اهللجنوى حيي عبد  – 8154
فاعلية برنامج اثرائى قائم على التعلم املستند اىل نتائج حبوث املخ فى رسالة دكتوراة بعنوان  -51

نوية تنمية املهارات االلكرتونية للرسم املعمارى واملهارات احلياتية لدى طالب املدرسة الثا
لتدريس .وائل قسم املناهج وطرق ا–كلية الرتبية جامعة حلوان .8159  الصناعية املعمارية.

 السعيد.
فاعلية مواقع الويب التعليمية القائمة على اسرتاتيجية تقديم عناصر التعلم فى تنمية  -55

التحصيل الدراسى وبقاء اثر التعلم لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم. تسجيل كلية 
 امحد حممد امحد ابوزيد 8154جامعة حلوان. تسجيل  -الرتبية

ررات الويب التشاركية فى استخدام االنشطة اإللكرتونية التعليمية فاعلية توظيف حم -58
. 8154لتنمية األداء املهارى لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. ماجستيى تربية حلوان. تسجيل 

 مارلني نبيه حبيب غربيال.
 عمرو عبد السالم غنيم. _ 8154التحليل البعدى لنتائج البحوث . ماجستري تربية حلوان.  -54
فاعلية حمتوى الكرتونى فى مادة احلاسوب قائم على اسرتاتيجية األلعاب التنافسية الرقمية  -54

فى تنمية التحصيل وكفاءة التعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية. 



د . امحد سي8154اجلامعة املصرية للتعليم اإللكرتونى.  -ماجستري كلية الدراسات الرتبوية
 عبد احلميد حسن.

أثر برنامج كمبيوتر قائم على اسرتاتيجية التعلم الفردى لتحسني الغناء املتعدد التصويت  -51
 . مريم نبيل. 8154لطالب كلية الرتبية املوسيقية. تسجيل 

أثر التفاعل بني منط االحبار واالسلوب املعرفى للمتعلم داخل الكتاب االلكرتونى فى اكساب  -59
 -تالميذ الصف الثانى االعدادى مهارات اعداد اجلداول احلسابية. دكتوراه كلية الرتبية

 . أمحد السيد حممد عبد العال. 8154جامعة بنى سويف. تسجيل 
على اسرتاتيجية اإلثراء لتنمية مهارة حل املشكالت للطالب  تطوير نظام إدارة تعلم قائم -51
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* تطوير االلعاب التشاركية والفردية عرب شبكات الويب االجتماعية وأثرها فى تنمية مهارات 
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 حتكيم البحوث:

    *عضو فى هيئة حتكيم اللجة الدائمة لرتقيات االساتذة املساعدين للمناهج وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم.   

 *عضو فى هيئة حتكيم اللجنة الدائمة لرتقية االساتذة واالساتذة املساعدين للمناهج وطرق التدريس  

 وتكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة األزهر.   


