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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ( 125952547228 امللحقية: يف) رقم التسجيل  البيانات الشخصية

 مصطفى عبد الرحمن طه السيد االسم :

 

 1971/  8/  14 تاريخ الميالد :
 مصر الجنسية :
 مسلم الديانة :

 متزوج :الحالة االجتماعية 
 أستاذ  الوظيفة :

 قسم تكنولوجيا التعليم –لوان جامعة ح –كلية التربية  جهة العمل :
  01014000853 المحمول :

 البريد االلكتروني :
 

Mta_2020@hotmail.com  

 املؤهالت العلمية :

 جهة المنح التاريخ التخصص المؤهل العلمي م
 جامعة حلوان–كلية التربية  1994 تكنولوجيا التعليم ليسانس تربية 1
 جامعة حلوان–كلية التربية  1996 علوماتالمو  تكنولوجيا التعليم دبلوم خاص 2
 جامعة حلوان–كلية التربية  2000 المعلوماتو  تكنولوجيا التعليم ماجستير 3
 جامعة حلوان–كلية التربية  2005 المعلوماتو  تكنولوجيا التعليم دكتوراه  4
 المجلس األعلى للجامعات 2014 المعلوماتو  تكنولوجيا التعليم أستاذ مشارك 5
 المجلس األعلى للجامعات 2019 المعلوماتو  تكنولوجيا التعليم ستاذ أ 6
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 التدرج الوظيفي :

 التاريخ الوظيفة م
 2000 - 1994 جامعة حلوان –معيد بقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية  1
 –كلية التربية  المعلوماتو  مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم 2

 جامعة حلوان
2000 - 2005 

جامعة  –كلية التربية  المعلوماتو  مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم 3
 حلوان

2005 - 2009 

 –كلية التربية  المعلوماتو  مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم أستاذ 4
 جامعة الملك عبد العزيز

2009 - 2013 

 –كلية التربية  المعلوماتو  مشارك بقسم تكنولوجيا التعليم أستاذ 5
 جامعة حلوان

2014 – 2019 

 اآلنحتى  2019 جامعة حلوان –كلية التربية  المعلوماتو  أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم 6
   

 اجلمعيات العلمية :

 التاريخ النشاط م
: سلسلة دراسات ولوجيا التعليمسكرتارية تحرير مجلة " تكن 1

 بحوث محكمةو 
 اآلنحتى  2005

 اآلنحتى  2005 يمالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعل 2
 اآلنحتى  2005 تكنولوجيا الحاسباتو  الجمعية المصرية لنظم المعلومات 3
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 املقاالت العلمية املنشورة :البحوث و

 بيانات النشر العنوان م

 دراسة تحليلية ألدلة مواقع األطفال التعليمية 1
مجلة كلية التربية جامعة 

, ديسمبر ع133األزهر, 
2007 

2 
: دراسة تحليله مقارنة رة المحتوى االلكترونينماذج إدا

 SOWTباستخدام أسلوب 

مجلة كلية التربية جامعة 
, ديسمبر 143, عاألزهر

2008 

3 
تطبيقها لتقويم جودة المواقع التعليمية و المعايير التربوية 

 على بعض مواقع تكنولوجيا التعليم

مجلة كلية التربية جامعة 
, ديسمبر 136, عاألزهر

2009 

4 
استخدام المصادر المرجعية االلكترونية في إكساب  أثر

مهارات الخدمة المرجعية لطالب تكنولوجيا التعليم 
 اتجاهاتهم نحوهاو 

, كلية التربية المجلة التربوية
جامعة عين شمس , ع  –

 . 2011,  2, ج  35

5 
دافعية المعرفة في تطوير مهارات المدمج و فاعلية التعليم 

علومات المتكاملة لدى طالب تكنولوجيا استخدام نظم الم
 التعليم

, كلية التربية المجلة التربوية
جامعة عين شمس , ع  –

 . 2012,  2, ج  36

6 
الطالب تخاذ القرار لدى خبراء التربية و اختالف نمط ا

بجامعة الملك عبد العزيز صوب القضايا المرتبطة 
 .يميةلتكنولوجية في العملية التعلبتوظيف المستحدثات ا

مجلة كلية التربية جامعة 
, يناير  149, ع األزهر

2012 

 : تطوير أساليب التداولالتعلم االلكترونية مصادر 7
, كلية التربية مجلة التطوير

جامعة الملك عبد العزيز  –
 . 2013,  1, ع 
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8 
قائم على نظرية  2,0فعالية برنامج في مفاهيم الويب 

دراسي واالتجاه لدى ث التوسعية في التحصيل الرايجلو 
 المعلمينالطالب/

, كلية التربية المجلة العلمية
 79, جامعة المنصورة , ع 

 ,2013 

9 
مستويات التساؤل الذاتي و  استراتيجيةاثر التفاعل بين 

تجهيز المعلومات في إكساب طالب كلية التربية أسس 
 التصميم التعليمي للمقررات االلكترونية

معة جا –مجلة كلية التربية 
, يناير  13بورسعيد , ع 

2013 

10 
تنمية العمليات المعرفية ( في  vالشكل )  استراتيجيةفعالية 

 االتجاه نحوهالنظم إدارة المحتوى االلكتروني والتحصيل و العليا 
 لدى طالب كلية التربية 

 

أثر التفاعل بين السقاالت التعليمية في بيئة التعلم القائم على 
( على التحصيل لم ) السطحي / العميقأسلوب التعالويب و 

قدرتهم على اتخاذ قرار اختيار الدراسي لدى طالب كلية التربية و 
 مصادر التعلم

المجلة العلمية , كلية 
التربية , جامعة المنصورة , 

 2014,  81ع 

11 
جامعة  –مجلة كلية التربية 

, يناير  15بورسعيد , ع 
2014 

12 
لطالب  التحصيليم في رفع المستوى فاعلية نموذج أبعاد التعل

اع مصادر الويب ثالثية األبعاد كلية التربية في نظم استرج
 تنمية بعض عادات العقل لديهمو 

رابطه التربويين العرب , 
2015 

13 
 طئة فاعلية نموذج التعلم البنائي في تعديل التصورات الخا

 تنمية دافع حب االستطالع نحو مفاهيم الويب الداللي و 
 لدى طالب كلية التربية 

,  رابطه التربويين العرب
2015 

14 
في تنمية مفاهيم  تصميم بيئة تعلم الكتروني تشاركيفاعلية 

معتقدات الكفاءة الذاتية لدى غير المرئية و  محركات بحث الويب
 طالب كلية التربية

 المعرفةالقراءة و 
جامعة عين  –كلية التربية 

 شمس

15 
 استراتيجيةيئة تعلم افتراضية قائمة على أثر التفاعل بين ب
لسعة العقلية في مستوى التمثيل المعرفي واالتفكير المتشعب 

لمفاهيم تسويق خدمات المعلومات اإللكترونية لدى طالب 

الجمعية المصرية لتكنولوجيا 
 2016التعليم , 
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 لرضا التعليمي نحوهاواتكنولوجيا التعليم 

16 
استراتيجية مهام  في اإللكترونيعم مستويات الد اختالفأثر 

قائم على الويب على تنمية مهارات  إلكترونيالويب ببرنامج تعلم 
لدى  التعليميقرارات التصميم  واتخاذالبحث عن المعلومات 

 أخصائي تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم, سلسلة 
دراسات وبحوث محكمة, المجلد 

التاسع عشر, العدد األول, 
2017 

17 
أثر اختالف كل من النمط التعليمي والتخصص األكاديمي على 
اكتساب بعض كفايات التصميم التعليمي لبرمجيات التعلم 

 .اإللكتروني لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

المؤتمر العلمي العاشر للجمعية 
المصرية لتكنولوجيا التعليم 
المجلد الخامس عشر, الجزء 

 2018, األول

18 
القائم على الشبكات  اإللكترونيأثر اختالف مصدر دعم األداء 

على تنمية مهارات التعامل مع بعض تطبيقات  االجتماعية
 لدى طالب تكنولوجيا التعليم 2.0الويب 

 جامعة االزهر, –كلية التربية 
عشر, العدد  الحاديالمجلد 

 2018, الرابع

19 
زة والمتوسطة أثر التفاعل بين مستويات المساعدة )الموج

والتفصيلية( وبين أساليب التعلم على تنمية كفايات 
 أخصائيالتفاعلية ببرامج الوسائط المتعددة لدى 

 تكنولوجيا التعليم

, جامعة حلوان –كلية التربية 
 2019المجلد السادس عشر, 

20 
The Effects of Designing Webquests on the 
Motivation of Pre-Service Elementary 

School Teachers, International. 

Journal of 
Mathematicat 

Education in Science 
and Teachers, 39(6), 

2019 

21 

The interaction between Working Groups Size 
in Facebook and Social Responsibility in an 

E-learning Environment on Developing 
Learning Resources Selection skills of and E-

participation Pattern 

The American Journal 
of Distance Education 

, 18 (4),2019 

22 Reinforcement method (Social/ symbolic) in Education and Training 
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the learning environment based on 
educational games augmented reality and its 
impact on improving social communication 

and assertive behavior for children with 
mental disabilities who are able to learn 

kindergarten stage Technology. 

in Autism and 
Developmental 

Disabilities, 47 (4) 
2020 

   

 الكتب العلمية املنشورة

 بيانات النشر العنوان م
القاهرة , اإلبداع العلمي للنشر ,  تصميم المواقف التعليمية 1

2007 
القاهرة , اإلبداع العلمي للنشر ,  أجهزة العروض التعليمة 2

2009 
 : الجوانب الفنية مصادر التعلم االلكترونية 3

 اإلدارية للتداولو 
القاهرة , اإلبداع العلمي للنشر , 

2012 

 2013جامعة الملك عبد العزيز,  ضةتكنولوجيا تعليم طفل الرو  4
 

 املقررات الدراسية :املساهمة يف تطوير الربامج و

 الجهة التاريخ البرنامج م

1 
توصيف مقررات برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا 

 االعتمادفي برنامج مشروع توكيد الجودة و  التعليم
جامعة –كلية التربية  2005

 حلوان

2 
تكنولوجيا التعليم  مقررات قسمتوصيف برامج و 

 جامعة حلوان–بالالئحة الداخلية لكلية التربية 
جامعة –كلية التربية  2006

 حلوان
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3 
وضع الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس تقنيات 

 جامعة الملك عبد العزيز–التعليم بكلية التربية 
جامعة –كلية التربية  2012

 الملك عبد العزيز

جامعة –كلية التربية  2013 تقنيات التعليم االلكترونيبرنامج الدبلوم العالي ل 4
 الملك عبد العزيز

5 
التصميم برنامج ماجستير تقنيات التعليم بمساري 

 التعلم االلكترونيالتعليمي و 
جامعة –كلية التربية  2013

 الملك عبد العزيز

    

 إنشاء املعامل :األنشطة اإلدارية و

 التاريخ الجهة النشاط م
 ضع الخطة التشغيلية لهامل قسم تقنيات التعليم وو ير معاتطو  1

كلية التربية 
جامعة 

الملك عبد 
 العزيز

1432 
 1433 وضع البرنامج السنوي لنشاطهتطوير المتحف التعليمي و  2

 - 1430 مدير وحدة مركز مصادر التعلم 3
1433 

 - 1431 التخطيط االستراتيجي لقسم تكنولوجيا التعليممنسق الجودة و  4
1433 

 1432 اإلشراف على المعرض الدائم للوسائل التعليمية 5
 1432 تخطيط األنشطة الطالبية 6

7 
اإلشراف على تنظيم االقتناء التعاوني لمكتبة كلية التربية للبنين 

 1433 بالتعاون مع شطر الطالبات .

 1433 اإلرشاد األكاديمي لطالب السنة التحضيرية 8
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 وناقشها: اشرف عليها اليتل العلمية الرسائ مناذج من

 الجهة الدرجة السنة الباحث عنوان الرسالة م

1 

نموذج مقترح لتطوير مراكز مصادر 
التعلم بمعاهد الصم بالمملكة العربية 

ضوء احتياجات  فيالسعودية 
 المتعلمين

فايزة فايز 
عبد هللا 
 الفايز

-كلية التربية ماجستير 2008
 جامعة حلوان

2 

مقترح لتطوير برامج التعليم نموذج 
 فيالمدارس المصرية  االلكتروني في

ضوء معايير هندسة المقررات 
 االلكترونية

عبد الرحمن 
عبد 

الموجود 
 حسن على

-كلية التربية ماجستير 2009
 جامعة حلوان

3 
ي فاعلية نمط المحاكاة التفاعلية ف
وض تنمية مهارات تشغيل أجهزة العر 

التربيةالتعليمية لطالب كلية   

أماني محمد 
-كلية التربية ماجستير 2014 عطا محمود

 جامعة حلوان

4 

فاعلية المحاكاة باستخدام الكمبيوتر 
في تنمية المفاهيم العلمية لدي 
األطفال الفائقين بمرحلة رياض 

 األطفال

سيد محمد 
 دكتوراه 2012 الوكيل

 –كلية التربية 
جامعة عين 

 شمس

5 

ية في برامج فاعلية المثيرات البصر 
الوسائط المتعددة التفاعلية في 

إكساب مهارات استخدام االنترنت 
لتعليم االلكتروني واوتنمية االتجاه نح

 لدي التالميذ الصم

خالد احمد 
 دكتوراه 2013 إبراهيم

 –كلية التربية 
جامعة عين 

 شمس

6 

اثر استخدام األساليب التفاعلية في 
تقييم جودة االسترجاع االلى لنظم 

ت المتكاملة على زمن المعلوما
 االرتباط الموضوعياالسترجاع و 

عاطف 
فهمي بخيت 

 محمد
أكاديمية السادات  دكتوراه 2013

 للعلوم اإلدارية
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7 

 التطبيق الموضوعي للمعايير الكمية 
ر الكيفية لتقييم مجموعات المصادو 

الرقمية في مرافق المعلومات 
 التعليمية

وائل صبحي 
أكاديمية السادات  دكتوراه 2014 على حجاج

 للعلوم اإلدارية

8 

فاعلية نمطي الدعم المرن/ الثابت 
في برامج األلعاب التعليمية 

االلكترونية على تنمية مهارات 
التفكير المستقبلي لدى طالب 

 المرحلة الثانوية
 

 احمد محمد 
 2018 لهاديعبد ا

 ماجستير
تكنولوجيا 

 التعليم

 كلية التربية
 جامعة حلوان

 )مناقش(

9 

تصميمان لواجهة تفاعل التطبيقات 
التعليمية بالهواتف الذكية في بيئة 
التعلم النقال وأثرهما على التحصيل 

والحمل المعرفي لدى طالبات 
 تكنولوجيا التعليم والمعلومات

 

بسمة على 
محمد 
 عوض

2018 
 تيرماجس

تكنولوجيا 
 التعليم

 كلية البنات
جامعة عين 

 شمس
 )مناقش(

10 

فعالية أنشطة قائمة على مستودع 
عناصر التعلم الرقمية في تنمية 
مهارات إنتاج عروض الوسائط 
المتعددة لتالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي
 

رشا محمد 
 ماجستير 2018 سالمة

 مناهج

 كلية التربية
 جامعة حلوان

 )إشراف(

11 

بعض األساليب المعرفية وعالقتها 
باكتساب المفاهيم في بيئات التعلم 
االلكتروني لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

مصطفى 
احمد 
 العبدان

 دكتوراه 2018
 علم النفس

 كلية التربية
جامعة 

 االسكندرية
 )مناقش(
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12 

اثر نمط تصميم المحفزات في 
المباريات التنافسية الصاعدة لبيئات 

تعلم االفتراضية في تنمية الدافع ال
المعرفي لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية

 محمد 
عبد العاطي 

 احمد
2017 

 دكتوراه
تكنولوجيا 

 التعليم

 كلية التربية
 جامعة حلوان

 )إشراف(

13 

فاعلية برنامج للتدريب االلكتروني 
عبر األجهزة الذكية في تنمية مهارات 

ألعضاء  إنتاج المقررات االلكترونية
هيئة التدريس في ضوء معايير 

 الجودة واالتجاه نحوه

محمد محمد 
يحيى 
 مصطفى

2017 
 دكتوراه

تكنولوجيا 
 التعليم

كلية التربية 
 النوعية

جامعة عين 
 شمس

 )مناقش(
 

14 

دراسة استكشافية لواقع تطبيق إدارة 
لمواقع مدارس  9000الجودة ايزو 

التعليم العام في المملكة العربية 
 عوديةالس

 

خالد بن 
سعيد 
 السحيم

 ماجستير 2017
 إدارة تعليمية

 كلية التربية
 جامعة المنصورة

 )مناقش(

15 

اثر تفاعل أنماط التغذية الراجعة 
واألسلوب المعرفي في التقويم البنائي 
االلكتروني على إكساب تالميذ الحلقة 
الثانية من التعليم األساسي بعض 

 مهارات البرمجة
 

أسماء عبد 
رازق ال

 جمال
2017 

 ماجستير
تكنولوجيا 

 التعليم

 كلية التربية
 جامعة حلوان

 )إشراف(

16 
لدى  -العقلية –السمات الشخصية 

طلبة الجامعة وعالقتها ببعض 
 متغيرات مجتمع المعلومات والمعرفة

سامر احمد 
 ماجستير 2017 البجالى

 صحة نفسية

 كلية التربية
 جامعة المنصورة

 )مناقش(
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 املقررات الدراسية :ساهمة يف تطوير الربامج وامل

 الجهة التاريخ البرنامج م

1 
توصيف مقررات برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا 

 االعتمادفي برنامج مشروع توكيد الجودة و  التعليم
جامعة –كلية التربية  2005

 حلوان

2 
توصيف برامج و مقررات قسم تكنولوجيا التعليم 

 جامعة حلوان–لكلية التربية  بالالئحة الداخلية
جامعة –كلية التربية  2006

 حلوان

3 
وضع الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس تقنيات 

 جامعة الملك عبد العزيز–التعليم بكلية التربية 
جامعة –كلية التربية  2012

 الملك عبد العزيز

جامعة –التربية كلية  2013 برنامج الدبلوم العالي لتقنيات التعليم االلكتروني 4
 الملك عبد العزيز

5 
تعليم بمساري التصميم برنامج ماجستير تقنيات ال

 التعلم االلكترونيالتعليمي و 
جامعة –كلية التربية  2013

 الملك عبد العزيز

    

 خارجها :شارك يف تدريسها داخل اجلامعة و املقررات اليت

 التاريخ الجهة المرحلة الدراسية المقرر 
 تعليمتكنولوجيا ال

 كلية التربية البكالوريوس
 جامعة حلوان

2005 - 2014 

 إنتاج الوسائل التعليمية
 (إدارةالوسائل التعليمية )

 إنتاج الرسومات التعليمية
 تحرير مواقع الويب التعليمية

 التصميم التعليمي
 المراجع العلمية المتخصصة

 أجهزة العرض التعليمي
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 ريوهات التصميم التعليميسينا

 الدراسات العليا
 إدارة مراكز مصادر التعلم

 النشر االلكتروني
   مناهج البحث المتخصصة

   تصميم بيئات التعلم التشاركية
 إنتاج المواد التعليمية

 كلية التربية الدراسات العليا
 جامعة عين شمس

2006 - 2008 
 نماذج االتصال التعليمي

 البكالوريوس تصميم المواقف التعليمية
 كلية التربية النوعية
 جامعة عين شمس

2009 

 البكالوريوس نماذج االتصال التعليمي
 كلية التعليم الصناعي

 جامعة حلوان
2006 - 2008 

البعثة الداخلية  الوسائل التعليمية للتربية الخاصة
 للتربية الخاصة

 2008 - 2007 التعليمو  وزارة التربية

 التعليم االلكتروني

 البكالوريوس
 كلية التربية

جامعة الملك عبد 
 العزيز

2009 - 2013 
 التصميم التعليمي للبرمجيات التعليمية

 استخدام الوسائل التعليميةإنتاج و 
 مقدمة في تقنيات التعليم

 

 ورش العملالدورات التدريبية و

 التاريخ الدورة م
 : جامعة حلوان

 2005 العلميمهارات البحث  1
 2006 الجامعيتصميم المقرر  2
 2006 الساعات المعتمدة 3
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 2007 كتابة البحوث و نشرها دوليا 4
 2007 التدريس فياستخدام التكنولوجيا  5
 TOT 2013تدريب المتدربين  6
 2014 العاليالمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم  7

 : العتمادوادة التعليم اهليئة القومية لضمان جو
 2009 الجامعيالمراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل  1
 2009 العاليمنح حضور دورات تدريبية للمراجعين الخارجيين للتعليم  2
 2009 محاكاةنماذج  – العاليالخارجيين للتعليم  للمراجعينالدورة المتقدمة  3
 2009 تقويم نواتج التعلم 4
 2009 العاليالفعال لمؤسسات التعليم  التعلم 5
 2009 المرجعية األكاديميةتطبيق المعايير القومية  6

 األمريكيبالتعاون مع مجلس التدريب التعلم عن بعد )و  االلكترونيبرامج التعلم  7
 2010 (للتعلم عن بعد

 TAIEX 2010األوربيدول االتحاد  فيالتعلم عن بعد و  االلكترونيبرامج التعلم  8

 : جامعة امللك عبد العزيز
 2011 نشر ثقافة الجودة بكلية التربية 1
 2011 الفكري التطرف  2
 2012 معايير الهيئة الوطنية 3
0122 نظام مارس 4  
0122 توصيف المقررات 5  
0122 نظم دعم القرار 6  
0122 االستراتيجيات المعرفية 7  
0122 حماية المعلوماتامن و  8  
0122 اإلبداعيكير التف 9  
0122 األداء التدريسيتقييم  10  
0122 الحياةمهارات  11  
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 دورات نظمتها جهات خارجية متفرقة : 
1 ICDL  - 2008 نظمها المركز الثقافي الروسي بالقاهرة 
 2008 لتقويم التربوي واالمركز القومي لالمتحانات  –التقويم الشامل .. ماذا بعد  2

 

 :خدمة اجملتمع و قديم الدورات التدريبية ت

 التاريخ الجهة الدورة م

1 
 األنشطةمشرفات الروضة على تدريب ميسرات و 

بتكارى لطفل الروضة تنمية التفكير اإلو  التعليمية
 المحلى المجتمعبجمعيات تنمية 

 2003 يةهيئة كير الدول

الذكاءات المتعددة  فيتعليمية  أنشطةتنفيذ تصميم و  2
 المرحلة االبتدائيةو  األطفاللمرحلة رياض 

لدعم  االستشاري المركز 
تطوير جودة التعليم و 

بجمعية مصر المحروسة 
 بلدي

2006 

التدريب على مهارات التدريس باستخدام تقنية التدريس  3
 المصغر

 معيالجامركز تطوير التعليم 
 2007 بجامعة عين شمس

لبرامج الكمبيوتر  التعليميالتدريب على التصميم  4
 الجودة الشاملة إطار فيالتعليمية 

مركز تنمية الموارد للمدارس 
وزارة التربية  –التجريبية 

 والتعليم
2007 

تصميم المواقف التعليمية للتعلم باستخدام برامج  5
 الكمبيوتر

ارس مركز تنمية الموارد للمد
 وزارة التربية –التجريبية 
 التعليمو 

2007 

 بناء االختبارات االلكترونيةتصميم و  6
مركز تنمية الموارد للمدارس 

وزارة التربية  –التجريبية 
 التعليمو 

2007 
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مركز تنمية الموارد للمدارس  مفاهيم تكنولوجيا التعليم 7
 2007 التجريبية 

ضيات بمدارس النور إعداد الوسائل التعليمية للريا 8
 2008 التعليموزارة التربية و  للمكفوفين

ة الرياضيات بمدارس األمل إعداد الوسائل التعليمية لماد 9
 ضعاف السمعللصم و 

 –ركزية للتدريب اإلدارة الم
 2008 التعليموزارة التربية و 

10 
تدريب معلمي الصف األول االبتدائي على إنتاج 

يء التعلم وذوى صعوبات بط الوسائل التعليمية للطفل
 ضعيف البصرالتعلم و 

 –مركزية للتدريب اإلدارة ال
 2009 التعليموزارة التربية و 

النوعية لتقويم جودة األداء في مرافق المؤشرات الكمية و  11
 المعلومات التعليمية

جامعة الملك  –كلية التربية 
 2012 عبد العزيز

جامعة الملك  –كلية التربية  ات التعلم االلكترونيةإدارة الوصول إلى المصادر في بيئ 12
 2012 عبد العزيز

جامعة الملك  –كلية التربية  تكنولوجيا تعليم المكفوفين 13
 2013 عبد العزيز

 

 اخلربات اخلاصة بأنشطة وممارسات اجلودة يف املؤسسات التعليمية

 العتماد :وااهليئة القومية لضمان جودة التعليم 

 2009 جعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعيالمرا 1
 2009 منح حضور دورات تدريبية للمراجعين الخارجيين للتعليم العالي 2
 2009 نماذج محاكاة –الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم العالي  3
 2009 تقويم نواتج التعلم 4
 2009 التعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالي 5
 2009 تطبيق المعايير القومية األكاديمية المرجعية 6
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7 
التدريب األمريكي  بالتعاون مع مجلسعن بعد ) والتعلملم االلكتروني برامج التع

 2010 (للتعلم عن بعد

 TAIEX 2010التعلم عن بعد في دول االتحاد األوربيبرامج التعلم االلكتروني و  8
 جامعة حلوان :

1 
برنامج قررات برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم في توصيف م

 االعتمادمشروع توكيد الجودة و 
2005 

 2007 إطار الجودة الشاملة التصميم التعليمي لبرامج الكمبيوتر التعليمية في 2
 2014 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 3

 جامعة امللك عبد العزيز :

 2011 ة بكلية التربيةنشر ثقافة الجود 1
 2012 لنوعية لتقويم جودة األداء في مرافق المعلومات التعليميةواالمؤشرات الكمية  2
 2012 معايير الهيئة الوطنية 3
 2012 األداء التدريسيتقييم  4
 2012 توصيف المقررات 5
 SCIENCE ( direct.scoups . sage . gale ) 2013 قواعد المعلومات 6
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