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   الذاتية السيرة
 

 البيانات األساسية 
 

 االسممممممممممممممممممممممممم 
 

 

 حممد محدي أمحد السيد 

 

 الوظيفةةةةةةةةةةةةة
 

جامعة عني  -الرتبية النوعية  كلية - املساعد  التعليم   تكنولوجياأستاذ  
 مشس

 
 

 عنةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
 العمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 القاهرة  –  العباسية–  رمسيس  شارع  365
 تليفةةةةةةةةةةةةةةةو  
 العمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

0229249505 
 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 المةةةةةةةةةةةةةةةي  

  

4/8/1983 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   
 القةةةةةةةةةةةةةةو  

 

28308040105018 
 الجنسةةةةةةةةةةةية

 

  مصري 

الح لةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 االجتم عيةةةة

 

                                  متزوج 
 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 
 ذكر

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 اإل   ةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 502شقة    8كمبوند حدائق بدر عمارة    2احلي الثالث جماروه    بدر مدينة  
 تليفةةةةةةةةةةةةةةةو  
 المنةةةةةةةةةةةةةةة  

 

0229249505 
 الموبيةةةةةةةةةةةةةة 

 

01033653352 
 البر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لكترونةةةة اال 
 
 

Mohamed.hamdy@sedu.asu.edu.eg 
 

   :العلمية المؤه ت: أوالا 
 

 العلمية   ال  جة
 سنة الحصو 
 الجهة الم نحة /الج  عة  المعه    - الكلية التخصص ال  يق  الع م  التخصص على ال  جة

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لو  و 
  

تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  2006
 التعليم 

 عني مشس  الرتبية النوعية 
 (1الخةةةة     وم بلالةةةة

  

تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  2007
 التعليم 

 عني مشس  الرتبية النوعية 
 (1الخةةةة      بلومالةةةة

 

تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  2008
 التعليم 

 عني مشس  الرتبية النوعية 
 الم جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير

 

تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  2010
 التعليم 

 عني مشس  الرتبية النوعية 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تو ا 

 

تكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  2013
 التعليم 

 عني مشس  الرتبية النوعية 
 

 :الم جستير   س لة  عنوا 

 العربيةةةةةةةةةةةةةة ب لغةةةةةةةةةةةةةة
 

إلكساب طالب تكنولوجيا التعليم بعض مهارات التعامل مع   تعليميفاعلية استخدام موقع  
 جمال املكتبات  يفاملستحداثت التكنولوجية 

 األجنبيةةةةةةةةةةة ب للغةةةةةةةةةةة
 

Effectiveness Of Using Suggested Instructional Site to Enable Educational 

Technology Students to Acquire Some Skills to Deal with Technological 

Innovations in The Library Field 

 :ال  تو ا    س لة  عنوا 
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 العربيةةةةةةةةةةةةةة ب لغةةةةةةةةةةةةةة
 

يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب  2.0فاعلية نظام للتعليم اإللكرتوين التعاوين قائم على الويب 
 تكنولوجيا التعليم واجتاهاهتم حنوه 

 األجنبيةةةةةةةةةةة ب للغةةةةةةةةةةة
 

Effectiveness of Collaborative E-Learning system 

Based on Web 2.0 in Developing of Critical thinking among Education 

technology Students and Their Attitudes Towards it 
 

 : الوظيف  الت  ج: ث ني ا 
 

 ج  عة ال الكلية  القس   ت     ال  جة الوظيفة 

  عيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

تكنولوجيا  29/1/2007
 التعليم 

 عني مشس  تكنولوجيا التعليم 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع 

 

تكنولوجيا  3/10/2010
 التعليم 

 عني مشس  تكنولوجيا التعليم 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 
تكنولوجيا  30/3/2013

 التعليم 
 س مشعني  تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا  29/6/2018 أست ذ  س ع  
 التعليم 

 س مشعني  تكنولوجيا التعليم 
 

  :الت   س هيئة    ات و شروع ت تنمية ال و ات: ث لث ا 
 

   ال و ة عنوا   م

 Title 

 المك    
Place 

 الجهة المنظمة  
 Organized Association 

   الت    

 Date 

   ب /  
  ت  ب 

 مهارات التفكري  1
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
28-

30/4/2007 
 متدرب 

 التدريس الفعال 2
 سمشجامعة عني 

 جامعة عني مشس
23-

26/6/2007 
 متدرب 

 أدارة الوقت واالجتماعات  3
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
18-

20/10/2008 
 متدرب 

 مهارات االتصال  4
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
24-

26/1/2009 
 متدرب 

 النشر الدويل 5
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
24-

26/10/2009 
 متدرب 

6 
وتقومي   نظم امتحاانت 
 الطالب 

 جامعة عني مشس
 جامعة عني مشس

22-
24/5/2010 

 متدرب 

 متدرب  4/4/2011-2 جامعة عني مشس جامعة عني مشس النشر الدويل 7
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 تنظيم املؤمترات العلمية  8
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
16-

18/4/2011 
 متدرب 

9 
معايري اجلودة يف العملية 

 التدريسية
 جامعة عني مشس

  مشسني جامعة ع 
11-

13/2/2012 
 متدرب 

 أخالقيات البحث العلمي  10
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
23-

25/6/2012 
 متدرب 

 اجلوانب املالية والقانونية  11
 جامعة عني مشس

 جامعة عني مشس
20-

22/11/2012 
 متدرب 

12 
Statistical 

analysis using 
spas 

كلية احلاسبات 
واملعلومات جامعة عني 

 مشس
 13/10/2013 ة عني مشسعجام

 
 متدرب 

13 
Graphics – 

adobe 
photoshop  

كلية احلاسبات 
واملعلومات جامعة عني 

 مشس

تكنولوجيا املعلومات 
 جامعة عني مشس

24/11/2013 
 متدرب 

 
 

 

 : التخصص  ج    ف الفر ية والجم عية والمحلية  ال ولية العلميةوالمؤتمرات    البحوث:  ابع ا 
 
 
 

 رقي  ال ول  الت ت     النشر  جهة النشر  اس  المجلة     ثبحال  عنوا   م

1 
املستحداثت التكنولوجية يف جمال 

 املكتبات 

تكنولوجيا 
الرتبية: 
دراسات 
 وحبوث 

اجلمعية العربية 
تكنولوجيا ل

 الرتبية
معهد 

الدراسات  
والبحوث 

-الرتبوية
 القاهرة   جامعة 

4/2010 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد 
 للطباعة 

2636-3364 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2636-3372 

 

الرتقيم   5/2011اجلمعية العربية تكنولوجيا واقع االستفادة من الشبكات  2
الدويل  

2636-3364 
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االجتماعية يف جمال تكنولوجيا  
 التعليم 

الرتبية: 
دراسات 
 وحبوث 

وجيا لو تكنل
 الرتبية
معهد 

الدراسات  
والبحوث 

-الرتبوية
 القاهرة   جامعة 

املوحد 
 للطباعة 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2636-3372 

 

3 

رية ألنظمة التعليم ت املعياي املستو 
إللكرتوين التعاوين القائمة على ا

 2.0الويب  

دراسات يف 
املناهج وطرق 

 التدريس 

 
-كلية الرتبية

جامعة عني 
 مشس

11/2012 
 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد 
 للطباعة 

2535-213X 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2735-3788 

 

4 

 ببيئة تعليمية عرب الوي فاعلية  
قائمة على بعض تطبيقات 

احلوسبة السحابية لتنمية بعض 
مهارات البحث العلمي ودافعية 
اإلجناز لدى طالب الدراسات 

 العليا

تكنولوجيا 
الرتبية: 
دراسات 
 وحبوث 

 
معهد 

الدراسات  
حوث بلوا

-الرتبوية
 القاهرة   جامعة 

4/2014 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد 
 للطباعة 

2636-3364 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2636-3372 

 

5 

تصميم بيئات أثر اختالف  
تعليمية لاالرقمية    صالقص

لتنمية   ئية/ثالثية( األبعاد)ثنا
مهارات التفكري البصري 

الصف لدى طالب  والتحصيل  
 األول اإلعدادي 

جملة علمية 
حمكمة 

للبحوث 
الرتبوية  
والنفسية 
 واالجتماعية 

 
 كلية الرتبية 
 جامعة األزهر 

12/2014 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد 
 للطباعة 

1110-323X 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2535-2083 

 

 3411-2682الرتقيم   4/2016 سلسة منطا عرض الصور الرقمية التعليمية  6
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)واقعية/جمردة( داخل الكتاب 
اإللكرتوين التعليمي واألسلوب 

لتعقيد( املعريف )التبسيط يف مقابل ا
وسهولة   املعريف   ل وأثره على احلم 

طالب التشغيل واالستخدام لدى  
 تكنولوجيا التعليم 

اسات در 
 وجبوث حمكمة 

اجلمعية 
املصرية 

لتكنولوجيا 
 التعليم 

الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد  

 اإللكرتوين 

2682-342X 

 

7 

بناء بيئة تعليمية قائمة على بعض 
تطبيقات االجتماعية النقالة وقياس 

فاعليتها يف تنمية املهارات 
اعية واالجتاه حنو بيئة التعلم االجتم 

لدي طالب املعاقني مسعًيا بكلية 
 الرتبية النوعية 

دراسات عربية 
الرتبية يف  

 علم النفس و 

 
 
بويني  رابطة الرت 

 10/2016 العرب 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

2090-7605 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد  

 اإللكرتوين 

2537-0650 

 

8 

اكتشاف   طريقة بني التفاعل
 استقرائي(  /يمات )استنباطو املعل 

بيئات املعامل اإللكرتونية   داخل
 التعلم )املالحظة  وأسلوب  التعليمية

تنمية  يف  التأملية/ التجريب النشط(
مهارات التجارب املعملية لدى 

كلية الرتبية النوعية  طالب
 سهولة استخدامها وتصوراهتم حنو

دراسات يف 
املناهج وطرق 

 التدريس 

 
 
 

-كلية الرتبية
امعة عني ج

 مشس

1/2017 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد 
 للطباعة 

2535-213X 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد 

 اإللكرتوين 

2735-3788 

 

9 

استخدام الشخصية االفرتاضية يف 
يد( داخل ق دعم اإلحبار )احلر، امل

فرتاضي ثالثية األبعاد،  بيئة تعلم ا
وقياس فاعليتها يف تنمية اإلدراك 
البصري املكاين والشعور ابحلضور 

سلسة 
اسات در 

 وجبوث حمكمة 

 
اجلمعية 
املصرية 
 لتكنولوجيا

 التعليم 

7/2017 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

2682-3411 

 342X-2682الرتقيم   
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من بعد لدى طالب تكنولوجيا 
 التعليم 

الدويل  
املوحد  

 اإللكرتوين 
 

10 

مصدر إاتحة التغذية بني   التفاعل
ن قرا ألالراجعة اإللكرتونية بني ا

داخل بيئة   اهلوية  (جمهولني/معلومني)
 على ةوالقدر   تدريب إلكرتونية
وأثرها    ( الغموض  )حتمل/ عدم حتمل 

استخدام املنصات الرقمية يف تنمية  
التعليمية لدى طالب الدراسات 

 العليا والرضا عنها

كلية جملة  
الرتبية يف 

 الرتبوية   العلوم

 
 

-كلية الرتبية
جامعة عني 

 مشس
12/2020 

قيم  رت لا
الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

2356-9948 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد  

 اإللكرتوين 

2735-3389 
 

 

11 

رض االختبارات التفاعل بني منط ع 
اإللكرتونية )كلي/تتابعي( ومستوى 

ختبار وأثره يف تنمية قلق اال
 االحتفاظ ابلتعلم ودافعية اإلجناز

لدى ط النفسية  و وخفض الضغ 
 طالب تكنولوجيا التعليم 

سلسة 
اسات در 

 وجبوث حمكمة 

 
 

اجلمعية 
املصرية 

لتكنولوجيا 
 التعليم 

2/2021 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

2682-3411 

الرتقيم   
الدويل  

ملوحد  ا
 اإللكرتوين 

2682-342X 

 

12 

بني   التفاعل   تقدمي توقيت  أثر 
ومنط   املكافآت )فورية/مرجأة( 

)منجز/مستكشف(    بيئة بالالعب 
 حمفزات على قائمة إلكرتونية  تعلم

تنمية    األلعاب التحصيل يف 
الذاتية   طالب ى  دلوالكفاءة 

 تكنولوجيا التعليم 
 

البحث 
العلمي يف 

 الرتبية

 
 

 كلية البنات 
 جامعة عني 

 مشس
6/2021 

الرتقيم  
الدويل  
املوحد  
 للطباعة 

2356-8348 

الرتقيم   
الدويل  
املوحد  

 اإللكرتوين 

2356-8356 
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 يه : الموا  الت  ت  ت  س:  خ  سا 

 

 
 

 م
 مسمى المقرر 

الفرقة 
 الدراسية

الفصل 
 الدراسي

 القسم  السنة 

1 

 أسس اختيار وبناء اجملموعات 
الفرقة 
 الثالثة

 األول

2013-
2014 
2015-

2016 

 تكنولوجيا التعليم 

2 
 متاحف ومعارض التعليمية 

الفرقة 
 األويل

 األول
2013-

2014 
 التعليم وجيا  لتكنو 

3 
 مدخل تكنولوجيا التعليم 

فرقة ال
 الثانية

 الثاين
2013-

2014 
 تكنولوجيا التعليم 

4 
 أساسيات التصوير الضوئي 

الفرقة 
 األوىل

 األول
2014-

2015 
 تكنولوجيا التعليم 

5 
 الكتاب املدرسي 

الفرقة 
 الثانية

 األول
2015-

2016 
 تكنولوجيا التعليم 

6 
 مبادئ تدريس

الفرقة 
 يلو األ

 الثاين
2015-

2016 
 تكنولوجيا التعليم 

 تطبيقات احلاسب اآليل يف 7
 املكتبات 

الفرقة 
 الثالثة

 األول
2016-

2017 
 تكنولوجيا التعليم 

8 
 صوتية التسجيالت  الو   اإلذاعة

الفرقة 
 الثانية

 الثاين
2017-

2018 
 تكنولوجيا التعليم 

9 
 تكنولوجيا التعليم 

الفرقة 
 الثالثة

 الثاين
2015-

2016 
 االقتصاد املنزيل 

10 
 املكتبات الشاملة 

رقة الف
 الثانية

 األول
2017-

2018 
 تكنولوجيا التعليم 

 تكنولوجيا التعليم -2017 األولالفرقة  نظم تشغبل احلاسب اآليل  12
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 2018 االويل
13 

 قواعد البياانت 
الفرقة 
 الرابعة

 الثاين
2015-

2016 
 تكنولوجيا التعليم 

14 
 الوسائط املتعددة 

 قةفر ال
 الثالثة

 األول
2014-

2015 
 عليم تكنولوجيا الت

15 
 اليل اشبكات احلاسب  

الفرقة 
 الثانية

 الثاين
2014-

2015 
 تكنولوجيا التعليم 

16 

 التدريب امليداين
الفرقة 
الثالثة  
 والرابعة

 األول والثاين

2013-
2014 
2014-

2015 
2015-

2016 

 تكنولوجيا التعليم 

17 

 مشروع التخرج 
الفرقة 

 عةابالر 
 األول والثاين

2013-
2014 
2014-

2015 
2015-

2016 

 تكنولوجيا التعليم 

 الدراسات العليا  
 تكنولوجيا التعليم  2017 اخلريفي ماجستري  تطبيقات التكنولوجيا يف التخصص  1
 تكنولوجيا التعليم  2018 الربيعي ماجستري  نظم توثيق البحث العلمي  2
 ومياالجتاهات احلديثة يف أنظمة التق 3

 اإللكرتوين 
 اخلريفي ماجستري 

 ا التعليم تكنولوجي 2019

 تكنولوجيا التعليم  2020 اخلريفي ماجستري  لتعليما  تكنولوجيامستحداثت   4
 تكنولوجيا التعليم  2020 الربيعي ماجستري  التصميم التعليمي وتطبيقاته 5
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 يم لتعلتكنولوجيا ا 2020 اخلريفي دكتوراه تطبيقات عملية يف جمال التخصص  6
 
 
 
 
 

نظريت تكنولوجيا التعليم 
 اهتا وتطبيق

 دكتوراه

 تكنولوجيا التعليم  2019 الربيعي

 تكنولوجيا التعليم  2021 ريفياخل دكتوراه حلقة مناقشة متخصصة  7
 

 الرس ئ  الخ صة ب إلشراف عليه : : س  سا 

 
 
 

 اسم الباحث 
الدرجة 
 العلمية 

 القسم  عنوان الرسالة 
تم  الحالة 

 مناقشتها 

 أمحد صابر هنداوي
 

 ماجستري 

عض ظيف ب فاعلية بيئة تعليمية تفاعلية لتو 
مهارات بيقات احلوسبة السحابية ىف تنمية تط
عية اإلجناز لدى طالب وداف  علمي ال  حثالب

 الدراسات العليا 

تكنولوجيا 
 التعليم 

 
متت  شرافإ

 املناقشة 

 عبد هللا شعبان قطب 

منط الدعم التعليمي يف بيئات التعلم اإللكرتونية  ماجستري 
 ب احلاسو وأثره يف تنمية نواتج التعلم مبقرر  

جيا املعلومات لدي طالب املرحلة نولو وتك
 .ويتنيواملرت ني  اإلعدادية املندفع

تكنولوجيا 
 التعليم 

 شرافإ
متت 
 املناقشة 

 شعبان   اندية عبد هللا 

مستوى تقدمي التغذية   ماجستري
الراجعة)التصحيحية/التفسريية( يف االختبارات 

البنائية اإللكرتونية القائمة على حمفزات االلعاب 
تنمية سوق االوراق املالية لدى طالب   ها يفوأثر 

 ة.تجاريالثانوية ال

 جياتكنولو 
 التعليم 

 شرافإ

متت 
 املناقشة 

 ناهد رجب متولي

 ةداخل بيئ   املستكشف(/منطا الالعب )املنجز ماجستري 
  وأثرها  ة الرقمي  األلعاب  على حمفزات ة تعلم قائم 

لدى   الريضيبعض مهارات التفكري    ةتنمي   يف
 دائية االبترحلة  تالميذ امل

 تكنولوجيا
 التعليم 

يف مرحلة  شرافإ
إعداد 

طار  اإل
 ريالنظ
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عبد الرمحن عبد ربه 
 عيد حسني 

 التكيفيتصميم اسرتاتيجية قائمة على التعلم   ماجستري 
يف تنمية بعض مهارات تصميم   أثرهاوقياس  

ليمية لدى معلمات ريض األطفال الربامج التع 
 ابألزهر 

 تكنولوجيا
 التعليم 

مرحلة  يف رافشإ
إعداد 
اإلطار  
 النظري

فى مها حممود مصط
 سنه 

 -تعلم شخصية إلكرتونية )فردية    وير بيئات تط 
تعاونية( وأثرها يف تنمية مهارات إنتاج   -تشاركية

اخلرائط الذهنية اإللكرتونية والتفكري املرن لدى 
 التعليم املعتمدين واملستقلني طالب  

 تكنولوجيا
 التعليم 

ة يف مرحل  شرافإ
اد إعد
طار  اإل

 النظري

فكرية رأفت ممدوح 
 عبد السالم 

 
 اهدكتور 

بني االقران معلومي   الراجعة   لتغذية امصدر  
 وأثرهببيئة تدريب الكرتونيه    اهلويةوجمهويل    اهلوية

 اإللكرتونيةيف تنمية مهارات بناء االختبارات  
والرضا عن التغذية الراجعة لدى معلمي املرحلة 

 الثانوية

 تكنولوجيا
 ليم التع

 شرافإ
يف مرحلة 
إعداد 
اإلطار  
 النظري

 ى ارق حممد عل ط
 

لى حتليالت التعلم ميم برانمج قائم عصت هدكتورا
من   الثاينتنمية خدمات اجليل    يف التكيفية وأثره  

  املكتبات الرقمية لدى تالميذ املرحلة االعدادية

تكنولوجيا 
 التعليم 

 شرافإ
متت 
 املناقشة 

 أمحد حممد حممد 

 راهدكتو 

 الكتب يف البانورامية الصور استخدام رأث
 متالزمة ذوي طفالصممة لألامل لكرتونيةاإل
 البصري  التفكري مهارات بعض تنمية على داون

تكنولوجيا 
 التعليم 

يف مرحلة  شرافإ
إعداد 
اإلطار  
 النظري
 
 

 سلوى صفوت حممود 

أثر برانمج تتدرييب مقرتح لتنمية مهارات إدارة  دكتوراه
من خالل مركز رتاضية اليت تبث  فاالالفصول  

لوجيا صائي تكنو وجيلدة أخ التطوير التكنول
 التعليم واجتاهاهتم حنوها وفقا ملعايري الدولية. 

 
تكنولوجيا 

 التعليم 

 
 كيم حت

 دكتوراه
 مناقًشا 

 مناقًشا  كيم حت مستوى الدعم اجلرافيكي اإللكرتوين ونوعه يف  ماجستري  أية أمحد حسانني
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ابلتعلم وتنمية   تفاظبيئة إلكرتونية وأثره يف االح
لدى طالب تكنولوجيا مهارات الرسومات  
 تعليم ال

نولوجيا تك
 التعليم 

 

 حممد مسعد شيبة 

 
 ماجستري 

بناء بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على بعض امناط 
تنمية مهارات إنتاج   يفاإلحبار التكيفي وأثرها  

تنظيم الرسومات املتحركة ثالثية األبعاد وال
 للتعلم   ذايتال

 
تكنولوجيا 

 التعليم 

 كيم حت
 

 مناقًشا 

عزيز  ديبغداتريزه  
 رج ف

تصور مقرتح لتوظيف الكمبيوتر اللوحي   ماجستري 
 اإلبداعيلسبورة التفاعلية لتنمية التفكري  وا

مادة الريضيات للمرحلة   يف وقياس فاعليتها  
 االبتدائية

 
تكنولوجيا 

 التعليم 

 
 كيم حت

 
 مناقًشا 

عت شريين حسني طل
 خلاميا

 معلم _)   اإللكرتونيةمنط ادارة املناقشات   ماجستري 
يف تنمية مهارات اعداد خطة   أثرهو (  اقران

البحث وجودة املناقشات والرضا عنها لدى 
 طالب الدراسات العليا

 
تكنولوجيا 

 التعليم 

 
 كيم حت

 
 مناقًشا 

عصام الدين  ندى
 حممد 

 عاب األلبيئة تعلم إلكرتوين قائمة على حمفزات   ماجستري 
يف تنمية مهارات التصميم التعليمي ها  ثر وأ

خصية لدى طالب املعرفة الشاإللكرتوين وإدارة  
 جيا التعليم تكنولو 

 
تكنولوجيا 

 التعليم 

 
 كيم حت

 
 مناقًشا 

 
 

 
 
 
 
 

  :والمؤتمرات الن وات العلمية:  س بعا 
 

  ستمع/ تح ث  الت      الجهة المنظمة  مك   ال المؤتمر  عنوا   م

التعليم بعد و   التعلم من  1
 املستمر 

مترات مركز املؤ 
 جامعة القاهرة 

يوليو 12-11 رة جامعة القاه
2012 

 مستمع

تكنولوجيا التعليم  2
والتدريب اإللكرتوين عن 

اجلمعية املصرية  جامعة عني مشس
 التعليم   ايلتكنولوج

إبريل   16-17
2014 

 مستمع
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عد وطموحات التحديث ب
 يف الوطن العرب 

ؤى ليم "ر تكنولوجيا التع 3
 مستقبلية" 

عية املصرية اجلم  سجامعة عني مش
 تعليم ال  التكنولوجي

أكتوبر   28-29
2015 

 مستمع

تكنولوجيا التعليم وحتديت  4
 د والعشرينالقرن الواح

قرية الفريوز 
 السياحية ببورسعيد 

اجلمعية املصرية 
 يمي للكمبيوتر التعل 

مارس  25-26
2015 

 مستمع

تكنولوجيا الرتبية  5
 العاملية للتعليم حديت  والت

راسات كلية الد
 جامعة -للرتبيةالعليا  

 هرةالقا

اجلمعية العربية 
 لتكنولوجيات الرتبية 

يوليو -19-20
2016 

 مستمع

ت التعليم/ التدريب بيئا 6
اإللكرتوين املرنة وعالج 

 املشكالت 

قرية الفريوز 
 ببورسعيد   السياحية

اجلمعية املصرية 
 للكمبيوتر التعليمي 

بريل إ  31-1
2017 

 مستمع

لعامل م يف امناهج التعلي 7
 ية العرب وحتديت اهلو 

اجلمعية املصرية  جامعة عني مشس
للمناهج وطرق 

 التدريس 

أغسطس   2-3
2017 

 ستمعم

الرتبية وبيئات التعلم  8
: حتديت الواقع  التفاعلية

 ورؤى املستقبل 

الدراسات   كلية
جامعة -العليا للرتبية

 القاهرة

بية اجلمعية العر 
 كنولوجيات الرتبية لت

وليو ي  12-13
2017 

 مستمع

يم النوعي مستقبل التعل 9
وذوي االحتياجات اخلاصة 

 قي ضوء مفهوم اجلودة

فرباير   29-24 الرتبية النوعية   كلية العني السخنة 
2019 

 مستمع

القيادة التعليمية وحتديت  10
 عصر التكنولوجي ال

قاعة املؤمترات 
الكربى كلية 

 الصيدلية 

لتمييز كلية مركز ا
عني   الرتبية جامعة 

 سمش

 مستمع 2019إبريل    7-8

      
   :وال و ات و ش العم  : ث  نا 
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    ب/ ت  ب  لت     ا الجهة المنظمة  المك    و شة العم   عنوا   م

حتويل املقررات إىل مقررات  1
إلكرتونية وتسويق 

املنتجة   املقررات واستخدام  
من قبل اجلامعات املصرية 

 ألخرىا

مركز التعلم  بية النوعية كلية الرت 
 وين  إللكرت ا

 جامعة عني مشس

 متدرب  12/5/2012

-قواعد البياانت العاملية 2
 النشر والتحرير العلمي 

املكتبة الرقمية جبامعة  سجامعة عني مش
 عني مشس 

مارس  25-26
2013 

 متدرب 

 متدرب  2013إبريل    17 نوعية كلية الرتبية ال جامعة عني مشس اإللكرتونية   تصميم املقررات  3

 حتويل   التدريب على  4
املقررات الدراسية إىل 

 ررات إلكرتونية. مق 

مركز التعلم  كلية الرتبية النوعية 
 اإللكرتوين  

 مشس جامعة عني 

 متدرب  17/4/2013

االنفوجرافيك يف التعليم  5
 "أسس ومهارات" 

 متدرب  29/1/2017 مركز التطوير اجلامعي  ة كلية الرتبي

 العملية الواقع املعزز يف  6
 التعليمية 

ات العليا الدراسكلية  
 للرتبية 

 متدرب  2/2/2017 لقاهرة جامعة ا

7 Education: the 
best investment 

اجلمعية الربيطانية  جامعة القاهرة 
 املصرية 

18-19-
 2012مسبتمرب

 مستمع

قاعة املؤمترات  أسرار النشر الدويل  8
الكربى كلية 
 الصيدلية 

 مستمع 2018ديسممرب   الرتبية النوعية كلية  

 القاهرة   جامعة  التحول الرقمي  9
 

اجلمعية العربية 
 ات لتكنولوجي

كلية   -الرتبية
الدراسات العليا 

 للرتبية 

2-4/2019  
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ية لبحوث امليزة التنافس 10
تعليم: نظم تكنولوجيا ال

 التعلم الذكية 

اجلمعية العربية  القاهرة   جامعة 
  الرتبية  ات لتكنولوجي

لية الدراسات العليا ك
 للرتبية 

10-
12/7/2018 

 مستمع

ابستخدام  APAثيق تو  11
Microsoft word 

قسم تكنولوجيا  كلية الرتبية النوعية 
 التعليم 

 مستمع 2019نوفمرب    8

قسم تكنولوجيا  كلية الرتبية النوعية  نشر الدوىلال 12
 التعليم 

 عمستم  2019نوفمرب    15

إنتاج اإلفالم املتحركة  13
 الثية األبعاد ث

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  11/10/2019

 الكتابة العلمية والتوثيق 14
  APA6 وفق نظام

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  1/11/2019

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية   الفيديو التفاعلي السحاب  15
 التعليم 

 عمستم  7/11/2019

 برانمجعلى    APA6بناء   16
 مايكروسوفت وورد 

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  8/11/2019

رجمة املواد التعليمية على ب 17
 اندوريد

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  14/11/2019

النشر الدويل يف جمال  18
 تكنولوجيا التعليم 

قسم تكنولوجيا  لرتبية النوعية اكلية  
 التعليم 

 عمستم  24/12/2019

االختبارات اإللكرتونية من  19
 داخل اإلمييل اجلامعي 

Microsoft 
teams 

Online 21/4/2020  عمستم 

البصري حملتوى التمثيل   20
 مي العل 

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  2020

تفاعلية ال  التعليمية العروض   21
 Microsoft365يف 

قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية  
 التعليم 

 عمستم  2020
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قسم تكنولوجيا  الرتبية النوعية كلية   االختبارات اإللكرتونية  22
 التعليم 

 عمستم  2020

فنيات تصحيح اللغة  23
 العربية يف البحوث الرتبوية 

 
 الرتبية النوعية كلية  

 
Online 

 مدرب  28/12/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خرى األ األنشطة:  ت سعا 
 

 

 النش ط م

1 
 تنظيم املؤمتر العلمي السادس للجمعية بعنوان )احللول الرقمية جملتمع املعرفة( والذي عقد يف   املشاركة يف 

 هرة. مبركز املؤمترات جامعة القا  2010نوفمرب -4-3الفرتة ما بني  

2 
 ... اإلبداعي التفكري" مشس عني جامعة النوعية بيةالرت  لكلية األول لميالع متراملؤ  متنظي يف املشاركة
 ."املصري الواقع توطموحا

3 
 ومتطلبات النوعية الدراسات" مشس عني جامعة النوعية الرتبية لكلية الثاين العلمي املؤمتر تنظيم يف املشاركة
 ."العمل وسوق اجملتمع

4 
تطوير التعليم النوعي يف " مشس عني جامعة النوعية الرتبية لكلية لثالثا لعلميا ؤمترامل تنظيم يف املشاركة
 ."4/2016-21-20راسات البينة يف الفرتة من  ضوء الد

5 
التعليم النوعي: حتديت " مشس عني جامعة النوعية الرتبية ةلكلي الرابع العلمي املؤمتر تنظيم يف املشاركة

 ."2017/ 2-13-12من  لفرتة حلاضر ورؤى املستقبل يف اا

6 
يم بعنوان "إشكاليات البحث العلمي يف ركة يف تنظيم فعاليات امللتقى األول لقسم تكنولوجيا التعل املشا

 ". 19/12/2016تكنولوجيا التعليم املوافق  

7 
ة يف وان "هندسة البحوث العلمي تنظيم فعاليات امللتقى الثاين لقسم تكنولوجيا التعليم بعناملشاركة يف 

 ". 19/12/2016ا التعليم املوافق  كنولوجيت

8 
جامعة عني مشس وذلك يوم -لعلمية األول( بكلية الرتبية النوعيةاملشاركة يف تنظيم )ملتقى تكرمي الكوادر ا

3/4/2016 . 
 .للقسم البحثية اخلطة دإعدا يف املشاركة 9
 .للقسم وريوسإعداد الئحة البكال يف املشاركة 10
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 .للقسم املعتمدة بنظام الساعات ئحة الدراسات العلياعداد الإ يف ةاملشارك 11
 .للقسم ئحة البكالوريوس ابللغة االجنليزيةإعداد ال يف املشاركة 12
 .ابلكلية اجلودة مشروع أعمال يف املشاركة 13
 ."عإبدا " العربية مصر جبمهورية عيةالنو  الرتبية كليات لطالب األول امللتقى تنظيم يف املشاركة 14
 . 2013/2017سري واملتابعة المتحاانت الدراسات العليا  املشاركة أبعمال ال 15
 .ابلكلية املكتبات عضو جلنة 16
 .ابلكلية املعامل واملختربات جلنة عضو 17
 .ابلكلية شئون خدمة اجملتمع والبيئة تالعالقا جلنة عضو 18
 . ت العليا والبحوث ابلكليةالدراسا جلنة عضو 19
 حىت اآلن   20/10/2021وحدة اإلعالمية بكلية الرتبية النوعية بتاريخ مدير ال 20

21 
جات بعنوان مستقبل التعليم النوعي وذوي االحتيا  املشاركة يف تنظيم املؤمتر العلمي السادس والدويل الرابع

 .2/2019/ 26-24يف الفرتة    اصة يف ضوؤ مفهود اجلودةاخل

22 
اي قضتكنوجليا التعليم و ان  لمي الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بعنو املشاركة يف تنظيم فعاليات امللتقى الع

 13/10/2019-11لفرتة التحول الرقمي يف العملية التعليمية يف ا
17 

 
 

   :الجو ة انشطة: اع شرا 
 

 

 النش ط م

1 
ذلك لالعتماد( م ملشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد و حضور ورشة عمل بعنوان )أتهيل الكليات للتقد

 .2013-27-21وذلك يوم  
 . 2019-2013لقسم عن أعمال اجلودة خالل أعوام  منسق ا 2
 .ابلكلية واالعتماد اجلودة نضما دةبوحالتخطيط االسرتاتيجي    عضو يف فريق 3
 عضو فريق اجلودة اإللكرتونية ابلكلية.  
 توصيفات املقررات الدراسية على مستوى القسم.   عضو يف فريق 4

5 
 22/2015-21يف وتقرير الربامج واملقررات( املنعقدة بتاريخ  حضور فاعليات الدورة التدريبية بعنوان )توص

 معة عني مشس. اد جباركز ضمان اجلودة واالعتم مب

6 
 14/2016-13ة( املنعقدة بتاريخ  ات الدورة التدريبية بعنوان )ضبط وميكنة الورقة االمتحانيحضور فاعلي

 ودة واالعتماد جبامعة عني مشس. مبركز ضمان اجل
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 . 2020-2016إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية النوعية    املشاركة يف  7

8 
 15( واملنعقد يوم الثالاثء املوافق  2018-2017  ة بعنوان )حنو جامعة معتمدةاجلامعحضور فاعليات ملتقى  

 ، بقاعة املؤمترات الكربى ابجلامعة. 2016نوفمرب 
 حىت اآلن  2020أكتوبر    10من   برانمج على مستوى قسم تكنولوجيا التعليم بدايةمنسق   9
 . 2023-2021إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية النوعية    املشاركة يف  10
 24/12/2019-23اسرتاتيجيات التعليم والتعلم  حضور دورة تدريبية عن   
 18/12/2019-17بتاريخ    نظام االعتماد الرباجمي حضور دورة تدريبية عن   
 9/1/2020-8توصيف والربامج واملقررات بتاريخ  حضور دورة تدريبية عن   11
 6/5/2021-5منظومة إدارة اجلودة الداخلية بتاريخ  حضور دورة تدريبية عن  12

13 
-17سسي بتاريخ  ؤ استيفاء معيار إدارة اجلودة والتطوير يف نظام االعتماد املحضور دورة تدريبية عن  

18/3/2021 
 
 
 
 
 

 
 

 النش ط م

1 
خالل العام   (مقرر مدخل إىل تكنولوجيا التعليم)   الدراسيةميز يف التدريس يف املقررات  إلداء املت شهادة تقدير ل

2018/2019 

2 
خالل العام   ( السمعية التعليمية  التسجيالتمقرر  )   الدراسيةميز يف التدريس يف املقررات  إلداء املتشهادة تقدير ل

2019/2020 

3 
جملهودات   تقدير  التعلم   املميزة شهادة  منصة  على  اإللكرتونية  احملاضرات  لتنفيذ  التقين  اجلانب  متابعة  يف 

Microsoft teams    2020ابلكلية يف ظل جائحة كوروان عام اخلاصة . 

4 
تقدير جملهودات   للمحيف    املميزةشهادة  بعد  عن  للمقر التدريس  التطبيقي  اجلانب  ومتابعة  النظرية  رات اضرات 

 ملواجهة جائحة كوروان  2019/2020الدراسية ابلقسم للعام الدراسي  

5 
أبريل    بكالوريوسحلصول على درجة أستاذ مساعد يف برانمج    تقديرالشهادة   التعليم  النوعية تكنولوجيا  الرتبية 
 بية النوعية قديرية لكلية الرت الت  جائزةضمن  مقدمة من   2019

 . 2017/2020من  ل فرتة خال  من إدارة الكلية على مدى اإلخالص والتعاونهادة تقدير  ش 6

   :شه  ات التق ير ئ  و الجوا:   ي عشرالح
 



   

 

   النوعية بيةكلية التر
 جيا التعليم تكنولو قسم 

 

(18 ) 

7 
إجناز   املبذولة يف  اجلهود  على  تقدير  الذاتية  الشهادة  )   بكالوريوس  لربانمج دراسة  التعليم  تربية -عامتكنولوجيا 

 . (خاصة

8 
تكنولوجيا التعليم   بكالوريوس  ملعيار تصميم الربانمج الذاتية    دراسة الشهادة تقدير على اجلهود املبذولة يف إجناز  

 . (تربية خاصة-عام)

9 
املبذولة يف   اجلهود  على  تقدير  بربانمج  شهادة  اجلودة  ملفات  التعليمإعداد  مما   ( تربية خاصة-عام)   تكنولوجيا 

ومية لضمان اجلودة اإلعتماد يف العام من اهليئة الق لالعتمادزمة لرفع الربامج ت الالأسهم يف إجناز املهام واملتطلبا 
2019/2020 . 

 . (تربية خاصة-عام)   تكنولوجيا التعليم فات اجلودة بربانمج  إعداد مل شهادة تقدير على اجلهود املبذولة يف   10

11 
ية امليزة التنافسة حلوصل على أستاذ مساعد ضمن مؤمتر  شهادة تكرمي من اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبي

 12/7/2018-10من  يف الفرتة  التعلم الذكيةتعليم: نظم  ث تكنولوجيا اللبحو 

12 
النظرية   االمتحاانت ة تقدير من وكالة الدراسات العليا والبحوث ابلكلية ابملشاركة الفعالة يف بداية  شهاد

 . 2021/ 14/3حىت يوم اخلميس    27/2/2021بت املوافق والتطبيقية من يوم الس
 ابلكلية   ITركة الفعالة يف وحدة  شهدة تقدير للمشا 13
 2020-2019ان  و كور جائحة    ءأثنا  الثانيةشهادة تقدير على أداء مهام وأعمال الكنرتول للفرقة   14

 
 
 
 
 
 
 

   :العلمية عضو ة اللج   :   ي عشرالح
 

  ط نو  النش الجمعية  م
 ولوجيا التعليم اجلمعية املصرية لتكن 1

Egyptian Association for 
Educational Technology 
(EAET) 

 2011عضوية من   –عضو عامل  
 

 اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية  2
Arab Association for 
Educational Technology 
(AAET) 

 حىت األن   2015من  عضو عامل عضوية  
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 للكمبيوتر التعليميية  صر اجلمعية امل 3
 

 حىت األن   2015عضوية من   –عضو عامل  

4 
 

 حىت األن   2014ذ  عضوية من  رابطة الرتبويني العرب 

 

     التليفو   الجهة فة الوظي الشخص اس  م

وعميد  -أستاذ املوسيقى العربية حممد  أماين حنفي  /دأ. 1
 النوعية السابق  الرتبيةكليو  

  

-كلية الرتبية النوعية
 جامعة عني مشس

01001417348 

-كلية الرتبية النوعية التعليم تكنولوجيا  أستاذ   د فرج موسى حممد أمح د/  أ. 2
 جامعة عني مشس

01018283140 

-كلية الرتبية النوعية نولوجيا التعليم مدرس تك إبراهيم د/مصطفى أمني   3
 جامعة عني مشس

01020232024 

 

 

 

 :إليه   الرجو  يمكن  أشخ  عشر  الث ن 


