
 

  
  كلٌة التربٌة 

 (2019اغسطس )تحدٌث/السٌره الذاتٌه

 منى محمود محمد جاداالسم 

 استاذ متفرغ تكنولوجٌا التعلٌمالوظٌفه الحالٌه 

 تكنولوجٌا التعلٌم كلٌة التربٌة جامعة حلوان  القسم العلمى

 

النشاط م 

 المحلى/األفرٌقى/العربى/مهام على المستوى الدولى" أوال

م 2012حتى "  مشروعات  4تم تحكٌم " محكم لمشروعات بحثٌه لخدمه المجتمع السعودي -أ  عربٌا1
 2012-2009مسئولة الجودة بكلٌات البنات بجامعة الباحة بالمملكة العربٌة  السعودٌة من  .-ب
 

 باالشتراك مع وزارة التربٌة والتعلٌم" الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر القومٌة " مدرب -1  محلٌا2

. 2016-2013من .فً الجودةبالكلٌة.منسق معٌار القٌادة والحوكمة: . 2  

. 2004-2001عضو لجان تدرٌب المعلمٌن على المعاٌٌر القومٌة -3   

حتى األن – 2016/2017 بالكلٌةلؤلعتماد المؤسسً  التعلٌم الصناعً برامجعضو مشروع تطوٌر  - 4    
  حتى األن7/2015مدٌرة وحدة متابعة الخرٌجٌن  - 5   

 

: مهام على مستوى الجامعه" ثانٌا

 2000-1999الجواله على مستوى كلٌات الجامعة / مدٌر المعسكر التقٌمً لنشاط الكشافه  1

 و2003-1999يذرب فى ورش انعًم نهكًبيوترفي دورات إعذاد انًعهى انجايعي يٍ  2

 

: الكلٌهمهام على مستوى -1" ثالثا
بالتعاون الكلٌه مع وزارة التربٌة والتعلٌم  ( (Multi Media by Multi Mediaعضو فرٌق مشروع ِ - أ

 2016/2017عضوالفرٌق االداري فً مشروع تطوٌر برامج التعلٌم الصناعً لؤلعتماد المؤسسً-  ب
 2018حتى -2015 مدٌرة وحدة متابعة الخرٌجٌن  - ج
األشتراك فً أعمال األمتحانات - د

 2014 ينسقة انعالقات انعاية نيوو انخريجيٍ وانتوظيف بكهية انتربية جايعة حهواٌ -هـ

 2014-2013ينسق نجنة انجذول بقسى تكنونوجيا انتعهيى - و

 

 التدرٌس–  2         

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 20015-2013دكتوراه  تك تعلٌم انتاج الوسائل المتعددة التفاعلٌة 1

 2015-2014دكتوراه تك تعلٌم التخطٌط للوسائل المتعددة التفاعلٌة 2

 2013-2012ماجستٌر  تك التعلٌم حلقة بحث فً تكنولوجٌا التعلٌم  3

 2015-2013ماجستٌر  تك التعلٌم التصمٌم التعلٌمً للوسائل المتعددة  4

 2019-2013ماجستٌر  تك النعلٌم تطبٌقات التصمٌم التعلٌمً 5

 2013-2012دبلوم مهنً علم نفس  "قٌاس نفسً "  دبلوم مهنً 2      الكمبٌوتر التعلٌمً  6

                    
7 

كلٌة التربٌة    تك تعلٌم                      التعلٌم االلكترونً 
 جامعة عٌن شمس

-2012          دبلوم خاص
2016  

.                                    االجهزة التعلٌمٌة   8

 

مرحله البكالورٌوس صناعات معدنٌه ،خشبٌة 
2001-2003 

. "      تصمٌم برامج الكمبٌوتر التعلٌمٌة مقدمة فً الحاسب اآللً 9

 

-2003دبلوم حاسب اآللً حاسب اآللً
2004 



 

  
  كلٌة التربٌة 

 2004-2001شغب مختلفه  الوسائل التعلٌمٌة 10

  تكنولوجٌا تصمٌم وانتاج المواد التعلٌمٌة             11

          معالجة الصور والرسوم رقمٌاُ   12

 

 تك تعلٌم
 

2004/2003  
 

حاسب + تعلٌم الكترونً مناه    مناهج بحث متخصصة  13
 آلً

2017/2018 

  مادتً   االنتداب بكلٌات التربٌة للتدرٌس بها - 13

 التعلٌم االلكترونً ، التصمٌم التعلٌمً

دبلوم خاص جامعة عٌن  تك التعلٌم كلٌة التربٌه
 2016-2012شمس 

 مرحلة البكالورٌوس  3الفرقة   اكتوبر6انتداب كلٌة التربٌة . تكنولوجٌا التعلٌم- االن 14

.             مصادر التعلٌم والمعلومات 15

 

دبلوم مصادر تعلم 
 بالسعودٌه

 دبلوم خاص مصادر تعلم

"  دبلوم مصادر التعلم.    "                أصول تكنولوجٌا التعلٌم   16

 

 بالسعودٌة 

               تصمٌم المواد التعلٌمٌة وإنتاجها  17

 

دبلوم مصادر التعلم"  بالسعودٌة"    

 جامعة حلوان  دبلوم حاسب آلً   الرسوم المتحركة باستخدام الكمبٌوتر hااا 18

تك- الفرقه الثالته ا       اسس التصمٌم التعلٌمً 19  حلوان 

 حلوان   دكتوراه       تخطٌط الوسائل التفاعلٌة وادارتها فً التعلٌم  20

  السعودٌة–الباحة  ماجستٌر       التصمٌم الجرافٌكً  21

حلوان- كلٌة التربٌة الفرقة الثالثة تكنولوجٌا انتاج برامج الوسائل المتعددةا    اااا 22  

مادة ثقافٌة )دبلوم مهنً ث      ثورة المعلومات   23
جمٌع الشعب        (عامه  

 جامعة حلوان  

األنشطه 
 الطالبٌه

 2004-2003مسئولة فرٌق الجوالة بالكلٌة 

:  والعلمٌه األخرىاألنشطه البحثٌه" رابعا

: الرسائل العلمٌهاالشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه اسم الباحث الدكتوراه 

  رٌاضٌه. كلٌة ت نفٌن  عمر 1

  كلٌة تربٌة حلوان اٌمان إحسان 2

 عٌن شمس  عماد الدٌن  رشدي 3

 اكتوبر 6 رانٌا رجب ابراهٌم  4

  حلوان-تربٌة دعاء اسالم حامد  5

  حلوان- تربٌة سمر سامح محمد على  6

عٌن شمس  اٌمان محمد فطٌن زكً  7

 تربٌة حلوان رضا عبد التواب عبد اللطٌف  8

عٌن شمس  السٌده أحمد سٌد  9

عٌن شمس  فاطمه احمد   10

 تربٌة حلوان مارٌهان هانً  11

    (11)  عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه اسم الباحث الماجستٌر 

  حلوان- كلٌة تربٌة هشام احمد اسماعٌل الصٌاد 1



 

  
  كلٌة التربٌة 

  حلوان- كلٌة تربٌة أدهم أحمد محمد 2

 عٌن شمس  حنان عبد القادر محمد 3

  حلوان- كلٌة تربٌةرحمة مصطفً فتحً   4

بنها  مرفت محمد عبد الرشٌد  5

- معهد الدراسات التربوٌة نجالء فتحً برعً   6
القاهرة 

  حلوان–كلٌة تربٌة عصام زاهر رزق  7

المنوفٌه  طارق رجب مصطفى  8

  تربٌة حلوان"مارٌهام هانً دانٌال  9

 تربٌة حلوان " أحمد عبد الهادي    10

بنها  أحمد  مغاوري العطار  11

 تربٌة حلوان منى شرف حسنٌن   12

 تربٌة حلوان هبه مجدى بغدادي   13

 "    "  " هبه هللا ٌوسف عزمً  14

السعودٌه -الباحه  روٌدا عبدهللا مهدي  15

 تربٌة حلوان نهله أحمد عالم  عواد  16

السعودٌه - الباحة  سحر ابراهٌم الشٌخ  17

 السعودٌة –الباحة  تهانً راشد الراشد   18

السعودٌة –الباحة  هدى أحمد مهدى  19

السعودٌه –الباحة  اٌمان المبارك عبد هللا  20

 السعودٌة –الباحة  سامٌه ابراهٌم الشٌخ   21

السعودٌه - الباحة رقٌه معٌض الفائز   22

 تربٌة حلوان هشام عبد الحكٌم    23

 السعودٌة –الباحة  سوزان ابراهٌم الشٌخ  24

بنها  الشٌماء محمد السٌد  25

بورسعٌد  رحاب عبد الستار حجازي  26

 تربٌة حلوان محمد عبد الحمٌد                                                          27

 تربٌة حلوان نورا حسن جبه   28

عٌن شمس  محمد فتحً عطٌه  29

عٌن شمس  دعاء عبد الحمٌد  30

عٌن شمس  فاطمه محمد  31

 تربٌة حلوان الشٌماء أٌمن السٌد ابراهٌم الطماوي  32

بنها  اٌمان عارف حسن عوض  33

الباحه السعودٌه  خلود احمد اسماعٌل الزهرانً  34

 تربٌة جلوان دعاء سٌد محمد عبد الرحمن  35

 حلوان منه هللا محمد  36

 السعودٌة –الباحة  نواره الغامدي  37

 حلوان منال محمد محمود  38

    (48)  عدد الرسائلاجمالى 

: البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

أثر مواقع أسالٌب عرض األمثلة الموجبة والسالبة  فً برامج الكمبٌوتر التعلٌمٌة  1
لتصوٌب المفاهٌم الخاطئة لذوي االحتٌاجات  الخاصة   

كلٌه التربٌة 
 جامعة حلوان

2004 

منظومة إعالمٌة مقترحة لتنمٌة الوعً بقٌمة االنتماء الوطنً لدى طالب  2
  بالباحةكلٌات التربٌة والمعلمٌن

 2006 جامعة الباحة

 2007 مجلة تك التعلٌم. مدى تمكن أعضاء هٌئة التدرٌس من كفاٌات التعلم االلكترونً فً جامعة الباحة - (3 3

أثر حركة النص و اتجاهه عند تصمٌم عروض الكمبٌوتر التعلٌمٌة علً  4
تنمٌة مهارتً القراءة و الكتابة 

 2008 مجلة تك التعلٌم



 

  
  كلٌة التربٌة 

تقوٌم استفادة المعلمٌن بمدارس المعاقٌن بصرٌا لتوظٌف تكنولوجٌا  5
التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة 

–مجلةكلٌةالتربٌة
حلوان . ج

2009 

فرع الرٌاض / واقع استخدام التعلم االلكترونً فً جامعة القدس المفتوحة 6
.  من وجهة نظر الطالب 

مجلةاتحاد 
 الجامعاتالعربٌة

2009 

اثر نمط التغذٌة الراجعة فً المعمل اإلفتراضً علً تنمٌة مهارات  7
 استخدام بغض األجهزة التعلٌمٌة 

مجلةدراسات 
عربٌة فً التربٌة 

 وعلم النفس 

2012 

أثر التفاعل بٌن نمط اإلبحار فً برنامج األلعاب التعلٌمٌة اإللكترونٌة  8
 والدافعٌة قب تنمٌة بغض المهارات اللغوٌة والمٌل نحوها 

مجلةدراسات 
عربٌة فً التربٌة 

 وعلم النفس 

2013 

أثر توظٌف كائنات التعلم المتاحة ضمن المستودعات الرقمٌة على جودة  9
 إنتاج المواد التعلٌمٌة والقابلة لآلستخدام 

مجلةدراسات 
عربٌة فً التربٌة 

 وعلم النفس 

2014 

تصمٌم بٌئة الكترونٌة مقترحة لتطوٌر نظام التعلٌم الجامعً المفتوح فً  10
 ضوء الخبرات األجنبٌة 

مجلة دراسات فً 
 التعلٌم الجامعً 

2015 

تقوٌم ).رؤى مستقبلٌة الستخدام التكنولوجٌا فً ضوء تجارب الدول االخرى 11

 (تجربة التابلت بوزارة التعلٌم

 

. 2019/ 2 /24مجلة تربٌة بنها 

 المشاركه الجهه المنظمه: المؤتمرات" رابعا

1 
المشاركة 

 ببحث

 مشاركة ببحث .م حلوان 2004التعلٌم للجمٌع التربٌة وآفاق جدٌدة فً تعلٌم الفئات المهمشه فً الوطن العربً -أ

المنصورة  . م 2004تربٌة والتعلٌم لخدمة ذوي االحتٌاجات الخاصة ال-   ب

هـ 1428التربٌة والتعلٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق  )ألول لكلٌات البنات بعنوان اللقاء ا-   جاللقا 

جامعة عٌن شمس . تطوٌر التعلٌم فً ضوء االحتٌاجات المعاصره: مقررجلسه- د 

 2015 /3 /26-25تكنولوجٌا التعلٌم وتحدٌات القرن الواحد والعشرٌن من:الدولً األول :المؤتمر العلمً الثالث - هـ

بعنوان المؤسسات العلمٌة األكادٌمٌة لتكنولوجٌا : كلٌة التربٌة النوعٌة بنها / الملتقً العلمً األول لقسم تكنولوجٌا التعلٌم- و

رؤى مستقبلٌة الستخدام التكنولوجٌا فً ضوء تجارب الدول : التعلٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق مشاركه بورقة عمل بعنوان

 .2019 فبراٌر 24االخرى

 مشاركه فً ادارة جلسة البحوث

 م  2001التربٌة والثقافة فً عالم متغٌر، مؤتمر جامعة الفٌوم - 1  حضور2

م القاهرة 2005مؤتمر المستحدثات التكنولوجٌة وتطوٌر التعلٌم فً الوطن العربً  

 م عٌن شمس 2009 (تطوٌر المناهج الدراسٌة بٌن األصالة و المعاصرة )مؤتمر المناهج و طرق التدرٌس-7

.      وحتى اآلن1993العدٌد من المؤتمرات لجمعٌة تكنولوجٌا التعلٌم بالقاهرة منذ- 8

 

 (.....رئٌس مؤتمر/رئٌس جلسه/حضور/ببحث)ٌذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبٌعه المشاركه

 



 

  
  كلٌة التربٌة 

 

 (متدرب)(التدرٌب)التنمٌه المهنٌه" خامسا

 " الممارسات التطبٌقٌة لمعاٌٌر االعتماد المؤسسً " دورة تدرٌبٌه -1 1

  التقوٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم الجامعً  -2

 "التمٌز و االبتكار"فنٌات التقدم للمشروعات التنافسٌة  -3

  ICDLالرخصة الدولٌة للحاسب اآللً -4

 الخطة اإلستراتٌجٌة-5

 البحث العلمً فً التربٌة -6

  فً التعلٌماالنترنت-7

 .Author ware Proبرمجة الكمبٌوتر بالبرامج الجاهزة -8

 إدارة الوقت واالجتماعات-9

10- Strategic Planning  2010 فبراٌر 15-14 من 

11- Ict Skills project 

 Animation, Exeدورة الرسومات المتحركة - 12

استراتٌجٌات التدرٌس لطالب الجامعة -13

 نظم الساعات المعتمدة-14

 تفعٌل وحدات التدرٌب والتقوٌم فً المدارس -15

 تصمٌم المقرر الجامعً -16

 اإلدارة الفعالة لالجتماعات-17

  استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس-18

 اعداد المعلم الجامعً- 19

تصمٌم واخراج الكتاب الجامعً - 20

 التنمٌة المجتمعٌة- 21

تارٌخ التدرٌب /جهه التدرٌب":تذكر البرامج التدرٌبٌه التى شارك فٌها كمدرب  شامال 2
 

 (2004حتى2001 )باالشتراك مع وزارة التربٌة والتعلٌم" الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر القومٌة برنامج " مدرب -1

  بمعامل كلٌة التربٌة2004-1999دورة إعداد المعلم الجامعً لكلٌات جامعة حلوان من  -2

 2009-2005 بجامعة العلوم الطبٌة بالباحة من مهارات االتصال الفعال -3



 

  
  كلٌة التربٌة 

 2010-2005 االثار التكنولوجٌا على االنسان اٌجابٌاتها وسلبٌاتها بكلٌة تربٌة جامعة الباحة بالمملكة العربٌة السعودٌة -4

 2007-2005.االشتراك فً تدرٌب المشرفات على التربٌة العملٌة بمدارس الباحه بالمملكة العربٌة السعودٌة -5
 

 2015(دورات مركز التطوٌر الجامعً بجامعة عٌن شمس  )تطوٌر المعلم بمدارس التعلٌم الفنً  -6

  مدرب معتمد باألكادٌمة المهنٌة للمعلمٌن -7

 

 

 :المشروعات المموله "سادسا

 جامعة حلوان–مشروع تطوٌر التعلٌم الصناعً عضو الفرٌق االداري بكلٌة التربٌة -1 

عضونجنة 

تحكيى 

انًشروعات 

 انبحثيه  األتية

برنامج ارشادى عقالنً انفعالً سلوكً لتنمٌة وعً معلمات رٌاض االطفال واالمهات السعودٌات نحو مخاطر -2 -1
دراسة مٌدانٌة ارشادٌة تجرٌبٌة علً أطفال رٌاض االطفال بالمدارس الحكومٌة  )المعاملة لدي أطفالهم  اساءة

 .2011د نجالء الزهار ، د فاتن النمر  : جامعة طٌبة  للباحثتان "   بالمدٌنة المنورة 
2- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
تصور مقترح لتفعٌل بعض القٌم التربوٌة لدي طالبات جامعة الطائف ، للباحثتٌن د اٌناس عبد العزٌز ، عزة عبد - 3 -3

 2011النبً ابراهٌم خلٌل 
4- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
جامعة الطائف ،للباحثات .فعالٌة مسح الطفل فً خفض القلق واكتشاف الموهبة لدي طفل الروضه السعودي - 4 -5

 2012.اٌمان خضر ، حنان حسن ، خدٌجه صقر 
6- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
جامعة   (NAGc)تقوٌم مشروع مدارس الموهوبٌن بالمدٌنه المنورة وفق المعاٌٌر العالمٌة للتعلٌم الموهوبٌن - 5 -7

  2012 طٌبة، للباحثة نجالء السٌد
 بأكادٌمٌة المعلمٌن (( icdlتحكٌم الحقٌبة التدرٌبٌة لذوى االحتٌاجات الخاصه على مهارات  -6

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

 

: أنشطه خدمه المجتمع "سابعا

 الندوات 1

 ندوة مسابقة طموح بالتعاون وحدة متابعة الخرٌجٌن مع وزارة الشباب - 

  بالباحة المملكة العربٌة السعودٌةهـ1427 (المعلم واألمن الفكري )ندوة كلٌة المعلمٌن بعنوان -  

 (مدرب)التدرٌب 2

 2015(دورات مركز التطوٌر الجامعً بجامعة عٌن شمس  )  تطوٌر المعلم بمدارس التعلٌم الفنً  

  بمعامل كلٌة التربٌة2004-1999دورة إعداد المعلم الجامعً لكلٌات جامعة حلوان من  

 باالشتراك مع وزارة التربٌة والتعلٌم" الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر القومٌة برنامج " مدرب 

( 2004حتى2001)

 مدرب معتمد من األكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن -

 

 

 الصفه (الدولٌه/المحلٌه)الجمعٌات العلمٌه "ثامنا

 عضو الجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم 1

 عضو الجمعٌه العلمٌة لتكنولوجٌا التربٌة 2

 عضوالجمعٌة المصرٌه لنظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات  3

 عضو .الجمعٌة المصرٌة للكمبٌوتر التعلٌمً 4

فى (....سكرتٌر/رئٌس مجلس اداره/عضو)تذكر العضوٌه والمنظمات المحلٌه والعربٌه واالقلٌمٌه والدولٌه مع ذكر الصفه
 الجمعٌات والهٌئات 

 



 

  
  كلٌة التربٌة 

 أخرى "سابعا

 مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه بجامعة حلوان ،وعٌن شمس وبنها والقاهرة و الفٌوم 

 اإلشراف على العدٌد من رسائل الماجستٌر بجامعة حلوان  

 االشراف المشترك على العدٌد من رسائل الماجستٌر بجامعة عٌن شمس وجامعة بنها وجامعة القاهرة 

  اكتوبر6اشراف المشترك على رسائل الدكتوراه بجامعة  

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

 
:  الشهادات التقدٌرٌة 

 2001حاصلة على شهادة احسن رسائل دكتوراه فً التربٌة من جامعة حلوان عام -

 بجامعة حلوان (الجوالة والخدمة العامة)القٌادات المتمٌزة فً االنشطة الطالبٌة  -

 شهادات تقدٌر متعددة لالشتراك بفاعلٌة فً المؤتمرات العلمٌة  -

 شهادة تقدٌر منسقة العالقات العامة لٌوم الخرٌجٌن والتوظٌف بكلٌة التربٌة جامعة حلواندرع و -

 2018- 2015شهادة تقدٌر كمدٌرة وحدة متابعة الخرٌجٌن من -

: األعمال التى قمت بها 
  2004-2002عضو وأمٌن سر مجلس قسم تكنولوجٌا التعلٌم عام -

 2004رئٌسة لجنة البٌئة بجامعة  الباحة  بالسعودٌة عام -

 2007رئٌسة لجنة النشاط الفنً بجامعة الباحة  بالسعودٌة عام -

 2009 -2004رئٌسة لجنة التأدٌب للطالبات بجامعة الباحة بالسعودٌة منذعام  -

 عضو لجنة اعمال الكنترول   -

 2007/2008رئٌسة قسم التربٌة وعلم النفس بجامعة الباحة  بالسعودٌة من -

 2018الى 2015مدٌرة وحدة متابعة الخرٌجٌن من -

 تدرٌس المقررات الدراسٌة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان  -

 االشتراك فً أنشطة الكلٌة المنهجٌة والالمنهجٌة  -

 :تدرٌس المقررات بالمملكه العربٌة السعودٌة منها -

بالسعودٌة " دبلوم مصادر التعلم.  " مصادر التعلٌم والمعلومات               -

بالسعودٌة " دبلوم مصادر التعلم.    "                أصول تكنولوجٌا التعلٌم  -

السعودٌة  " .ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌم . "            الوسائل المتعددة الكمبٌوترٌة المتفاعلة 

"              مرحلة الماجستٌر الموهوبٌن ، والقٌادة التربوٌة ."                        تطبٌقات االنترنت فً التعلٌم  

السعودٌة " ماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌم  .    "                        التصمٌم الجرافٌكً 

         بالسعودٌة" دبلوم مصادر التعلم "    تصمٌم المواد التعلٌمٌة وإنتاجها  -

 الكتب والمؤلفات -

 مشترك.2004/م 2003كتاب تكنولوجٌا التعلٌم  ومستحدثاتها                               - 

      مشترك  . 2011كتاب  الوسائل وتكنولوجٌا التعلٌم  –                                  

 2012نظرٌات ونماذج  ، الدمام :التصمٌم التعلٌمً      -

 منى محمود محمد جاد/ د . ا                                                           

 تكنولوجٌا التعلٌم                                                           متفرغستاذ                                  ا                                                        

Dr.monagad2012@yahoo.com                                                                                          

mailto:Dr.monagad2012@yahoo.com

