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(1) 

 

  الذاتية السيرة
 

 البيانات األساسية
 

 االسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 
 

  عبدربه محمد عزت السيد محمد

 الشخصية الصورة

 الوظيفممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
 

 التعليم تكنولوجياقسم  –كلية التربيةالنوعية –مدرس مساعد بجامعة عين شمس
 التعليم

 

 العممممممممممممم  عنمممممممممممموا 
 

  القاهرة – العباسية– رمسيس شارع 365

 العمممممممممممم  تليفمممممممممممو 
 

01099982465  

 الممممممممممممي   تممممممممممم ري 
  

26/3/1991  

 الممممممممممممر   ال مممممممممممموم 
 

29103261402478  

 الجنسمممممممممممممممممممممممممممممممممممية
 

   مصرى

 الح لممممة االجتم عيممممة
 

 متزوج

 النممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو 
 

 ذكر

 محمممممممممممم  ا   مممممممممممممة
 

 القليوبية –شبين القناطر  –نوى 

 المنممممممممم   تليفمممممممممو 
 

0246151129 

 الموبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

01099982465 

 االلكترونممممم  البريممممم 
 

Dr.mohamed.ezzat2020@gmail.com 
 االلكترونمممم  المو مممم 

 
 

Dr.mohamed.ezzat@sedu.asu.edu.eg 
 

  :العلمية المؤه ت: أوالا 
 

 العلمية ال رجة
 سنة الحصو 
 الجهة الم نحة/الج معة المعه  - الكلية التخصص ال  يق الع   التخصص عل  ال رجة

 بكممممممممممممممممممممممممممممممم لوريو 
  

 جامعة عين شمس ربية نوعية كلية ت تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم 2013

 الخممممممممممم ص   بلو المممممممممم
  

 جامعة عين شمس كلية تربية نوعية  تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم 2015

 الم جسمممممممممممممممممممممممممممممممممتير
 

 جامعة عين شمس كلية تربية نوعية  تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم 2018

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممم كتورا 
 

     
 

 :الم جستير رس لة عنوا 

 يمممممممممممممةالعرب ب لغمممممممممممممة
 

  ليملدى طالب تكنولوجيا التع البرمجة وحل المشكالت اتبناء نظام خبير لتنمية مهار

 األجنبيممممممممممة ب للغممممممممممة
 

Building an Expert System for Developing Programming and Problem Solving Skills 

For Educational Technology Students 

 :ال كتورا  رس لة عنوا 
 العربيمممممممممممممة ب لغمممممممممممممة

 

 

 األجنبيممممممممممة ب للغممممممممممة
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 :الوظيفي الت رج: ث ني ا 
 

 م حظ ت ج معةال الكلية ال س  ت ري  ال رجة الوظيفة

 معيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

  عي  شم  التربية النوعية  تكنولوجي  التعلي  2015

 مممممممم ر  مسممممممم ع 
 

  عي  شم  التربية النوعية  تكنولوجي  التعلي  2018

 ه  ة () برج ء إرف ق صورة م  ا ف  ة أو الش :الت ري  يئةه   رات تنمية مشروع ت و ال ورات: ث لث ا 
 

  ال ورة عنوا   

 Title 

 المك   
Place 

 الجهة المنظمة 
 Organized Association 

  الت ري 

 Date 
 م رب / مت رب

 متدرب 9/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير إعداد مشروعات البحوث التنافسية 1

 متدرب 16/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير عرفة المصرىبنك الم 2

 متدرب 21/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير الكتابة العلمية 3

4 
نظاااام السااااعات المعتمااادة وا رشااااد 

 األكاديمي
 متدرب 23/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير

 متدرب 28/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير القيادة 5

 متدرب 30/5/2018 جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير تنظيم المؤتمرات العلمية 6

 
 
 
 

 :الج معي الت ري : رابع ا 
 

 الم رر الج معة (الكلية/  المعه ) الجهة
 الفترة

 ال  م 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  النوعية كلية التربية
 قسم تكنولوجيا التعليم

 

(3) 

 :ب لكلية  بت ريسه  مت الت  ال راسية الم ررات: خ مس 
 

 ال س  السنة ال راسي الفص  ال راسية الفر ة الم رر مسم 

 حاسب آلى 
 ) بيزك متقدم+ لوجو(

 تكنولوجيا التعليم 2016-2015 الثانى الفرقة الثانية 

 التعليم تكنولوجيا 2017-2016 الثانىو  -األول الفرقة األولى مقدمة فى البرمجة

 تكنولوجيا التعليم 2017-2016 األول الفرقة الثالثة منظومة الحاسب األلى

الذكاء االصطناعى 
 والنظم الخبيرة

 2017-2016 الثانى الفرقة الرابعة

2019 -2020 

 تكنولوجيا التعليم

متاحف ومعارض 
 تعليمية

 تكنولوجيا التعليم  2018-2017 األول الفرقة األولى

 2019-2018 األول الفرقة الثالثة سابيةالجداول الح
2019-2020 

 تكنولوجيا التعليم

 2019-2018 األول الفرقة الثالثة لغات برمجة متقدمة
2019-2020 

 تكنولوجيا التعليم

 
 

 ) برج ء إرف ق صورة م  ا ف  ة أو الشه  ة ( :والتطبي ية العلمية األنشطة: س  س ا 
 

 الكلية خ رج الكلية  اخ 

اركة فاااااى تنظااااايم فاعلياااااات الملتقاااااى العلماااااى األول لقسااااام المشااااا
بعنااااااوان يإشااااااكاليات البحااااااث العلمااااااى فااااااى  تكنولوجيااااااا التعلاااااايم

 2016تكنولوجيا التعليم. عام 

 

لقساااام  العلمااااى الثااااانىالمشاااااركة فااااى تنظاااايم فاعليااااات الملتقااااى 
 فاى تكنولوجياا ياةالعلم هندسة البحاوثتكنولوجيا التعليم بعنوان ي

 2017التعليم. عام

 

المشاااااركة فااااى تنظاااايم فاعليااااات الملتقااااى العلمااااى الثالااااث لقساااام 
تكنولوجياااا التعلااايم بعناااوان ي تكنولوجياااا التعلااايم وق اااايا التحاااول 

 2019عام الرقمي في العملية التعليمية.

 

 
 

 :إليه  الرجو  يمك  أشخ ص: س بع 
 

 التخصص الجهة الوظيفة الشخص اس   

 ريا يات مدرسة مؤسسة نوى ا بتدائية ائىإبتد خبير مدرس أسماء حسين سعد 

 


