بًاُ سريَ ذاتًُ
لمدكتىز /زجاْ عمِ عبد العمًي أمحد
ودزس تكٍىلىجًا التعمًي
بكمًُ الرتبًُ الٍىعًُ  -جاوعُ أسىاُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البًاٌات الصدصًُ
االســـــــــــــــــــــي :رجاء عمٌ عبد العمًي أمحد
تازيــــــــــــذ املًالد1771/7/1:

جّـــــــُ املًــــــالد :ذلافظة املًٍا  -مجّىرية وصز العزبًة
ادتٍسًــــــــــــــــُ :وصزى
الدياٌــــــــــــــــــــُ :وضمي
اذتالُ االجتىاعًُ :وتشوج ويعىه ،ثالثة أوالد
العٍىاُ الربيدٍ اذتالٌ جباوعة أصىاُ:


مجّىرية ةةة وصة ةةز العزبًة ةةة -ذلافظة ةةة أصة ةةىاُ -قضة ةةي لوٍىلىجًة ةةا التعمة ةةًي -كمًة ةةة
الرتبًة الٍىعًة – جاوعة أصىاُ.

الربيد اإللكرتوٌٌragaayaly@yahoo.com:
العٍىاُ الدآي يف مجّىزيُ وصس العسبًُ:


أرض ص ة ةةم اُ  11أش وديزي ة ةةة الرتبً ة ةةة والتعم ة ةةًي

 -ذلافظ ة ةةة املًٍ ة ةةا – مجّىري ة ةةة

وصز العزبًة.
 جىاه11111166710:

املؤِالت العمىًُ
بوالىريىظ لزبًة ٌىعًة قضي لوٍىلىجًا التعمًي –بتقديز " جًةد جةدام وةر وزلبةة الغةز "عاً . ً1777
 دبمىً خاص يف الرتبًة (لوٍىلىجًا التعمًي)بتقديز عاً "جًةةد ".واجستري يف الرتبًُ تكٍىلىجًا التعمًي بتكديس "ممتاش "بعٍىاُ " فاعمًُ بسٌاوخ وكرتح قآي عمِ الـتعمي الرـسدٍ إلكسـاف ورـاًِي وأداْ وّـازات بٍـاْ املىاقـ
التعمًىًُ لـدّ أ خصآًٌ تكٍىلىجًا التعمًي فِ ضىْ وعايري ا إدازَ دتىدَ الصاومُ”

دكتىراه الفمضفة فى الرتبًة ختصص لوٍىلىجًا التعمًي(لقًٍات لعمًي)بعٍىاُ "فاعمًُ تكًٍات الىيـ(  ) 0.2يف اكسـاف وعمىـٌ املـدازس الركًـُ وّـازات تصـىًي وذـدَ دزاسـًُ
الكرتوًٌُ وتٍىًُ اجتاِاتّي حنى التعمي اإللكرتوٌٌ” .

الدورات والشهادات احلاصل عليها :
دورة لدريبًةةة يف  Introduction to Online Education Fundamentalsوزكةةش
التعمًي اإللورتوٌٌ  -جاوعة فمىريدا االوزيوة (ابزين  ) 0202باإلعرتاك ور جاوعة جاساُ
دورة لدريبًةة يف Designing Traditional Classroom for Virtual Classroom
 Deliveryوزك ة ةةش التعم ة ةةًي اإللورتوٌ ة ةةٌ  -جاوع ة ةةة فمىري ة ةةدا االوزيو ة ةةة (ابزي ة ةةن )3111
باإلعرتاك ور جاوعة جاساُ.
دورة لدريبًةة يف Future of Online Education: Strategies for Moving from
 Access to Qualityوزكةش التعمةًي اإللورتوٌةٌ  -جاوعةة فمىريةدا االوزيوةة (ابزيةن )3111
باإلعرتاك ور جاوعة جاساُ
احلصىه عمى عّادة أكادميًة صًضوى "كىدرب CISCO ACADEMY
احلصةةىه عمةةى عةةّادة لقةةديز وةةَ املزكةةش اميقمًىًةةى ميكادميًةةات صًضةةوى لمغةةبوات بالغةةز
اميوصط وأفزيقًا عمى املضاِىة فى لٍفًذ وغزوع أكادميًات صًضوى جبىّىرية وصز العزبًة
احلصةةىه عمةةى دورة فةةى اصةةتصداً الفصةةىه االفرتالةةًة وةةَ خةةاله ٌظةةاً جضةةىر الدارة الةةتعمي
االلورتوٌٌ.
احلصىه عمى دورة فى اصتصداً املعاون االفرتالًة الذكًة .
احلصىه عمى عّادة الة ". ICDLودرب ".
احلص ةةىه عم ةةى دورة ف ةةى رع ةةداد املق ةةزرات اإللورتوًٌ ةةة و ةةَ املزك ةةش ال ةةى
اإللورتوٌٌ.

الض ةةعىدى لمتعم ةةًي

احلصىه عمى دورات عديدة فى دلاه التعمًي اإللورتوٌٌ مبديٍة وبارك لمتعمًي .
دورة لدريبًة عَ اصتصداً ٌظاً جضىر الدارة التعمًي االلورتوٌٌ – عىةادة التعمةًي االلورتوٌةٌ
والتعمًي عَ بعد – جاوعة جاساُ ٌىفىرب .3111
دورة لدريبًة عَ اصتصداً ٌظاً  Blackboardالدارة التعمًي االلورتوٌٌ ووّةارات اصةتصداً
الفصىه االفرتالًة– عىةادة التعمةًي االلورتوٌةٌ والتعمةًي عةَ بعةد – جاوعةة جةاساُ اكتةىبز
.3111
دورة لدريبًة عةَ وّةارات لصةىًي اىتةىى التعمًىةٌ اإللورتوٌةٌ – عىةادة التعمةًي االلورتوٌةٌ
والتعمًي عَ بعد – جاوعة جاساُ يٍايز .3113
دورة لدريبًةةة عةةَ اصةةتصداً ولغةةلًن وعاوةةن احلىاص ة االفرتالةةًة –  - VPCCلغةةزكة
 NECالًاباًٌة – جاوعة جاساُ ابزين . 3113
دورة لدريبًةةة يف اصةةتصداً ا يبةةاد يف التعمةةًي االلورتوٌةةٌ – iPads for E-Learning
جاوعة جاساُ – عىادة التعمًي عَ بعد – فربايز . 3111
دورة لدريبًةةة يف اصةةتصداً عةةبوات التىاتةةن االجتىةةاعٌ يف التعمةةًي االلورتوٌةةٌ Social
 –Media for E- Learningجاوعة جاساُ – عىادة التعمًي عَ بعد – فربايز . 3111

دورة لدريبًةةة يف اصتص ة ةةداً وصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادر املعمىوةةات املفتىـة ة ة ة ة ة ة ة ةةة يف التعمةةًي االلورتوٌ ة ة ة ةةٌ
) – Open Educational Resources (OERجاوعة جاساُ – عىادة التعمًي عةَ بعةد –
فربايز . 3111
عّادة لقديز وَ وزكش املعمىوات وعبوة اإللصاالت جباوعة أصىاُ عَ ـوىر فاعمًات ورعة
العىن اخلاتة خبدوات وغزوعات .4102 ICTP
ـوىر ورعة عىن عَ لىتًق املقزرات وَ وـدة لىاُ اجلىدة بومًة الرتبًة الٍىعًة جاوعة
أصىاُ .4102

عّادة لقديز وَ كمًة الرتبًة الٍىعًة جاوعة أصىاُ لمىغاركة واإلعزا عمى املعزض
اميوه لتوٍىلىجًا التعمًي واملقاً بقصز ثقافة أصىاُ .4102

املؤمترات الدولية واحمللية املشارك فيها
املؤمتز الدولٌ الجالح لمتعمًي االلورتوٌٌ بالزياض .
املؤمتز اإلقمًىٌ الجاٌٌ لمتعمي اإللورتوٌٌ بالوىيت.
املؤمتز العمىٌ الجالح لمجىعًة املصزية لموىبًىلز التعمًىٌ.
املؤمتز العاعز لمجىعًة املصزية لتوٍىلىجًا الرتبًة.
املؤمتز العمىٌ اخلاوط عغز لمجىعًة املصزية لتوٍىلىجًا التعمًي .

البرىث املٍصىزَ
 - 0حبح وغرتك بعٍىاُ " فاعمًُ ٌظاً جسىز إلدازَ التعمي اإللكرتوٌٌ يف الترصًن الدزاسٌ لطالف جاوعُ جاشاُ
– باملىمكُ العسبًُ السعىديُ وتٍىًُ اجتاِاتّي حنى التعمي اإللكرتوٌٌ" – مبجمة كمًة الرتبًة جاوعة
عني مشط
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 -3حبث دولٌ وصرتك بعٍىاُ :
The effectiveness of functioning tools of E. Learning 0.2 in developing
skills of designing electronic courses for staff members and their attitudes
towards them Journal of research in curriculum, Instructio and Education
technology(JRCIET),October 2015,vol.1.no.4.

زتاالت االِتىاً
تطبًكــات الكىبًىتسواإلٌرتٌــا يف التعمــًيل تكٍىلىجًــا الىســآن املتعــددَل املســتردةات التكٍىلىجًــُ وتى ًرّــا يف
التعمًيل ترسيد التعمًيل تصىًي وإٌتاد املىاد التعمًىًُ اإللكرتوًٌُل تصىًي التعمًيل بساوخ الكىبًىتس وتعددَ الىسآنل
الــتعمي اإللكرتوٌــٌ E-Learningل ومرــات ااداْ اإللكرتوًٌــُ E-Portfoliosل تكٍىلىجًــا املعمىوــات واملعمىواتًــُل
تكىيي التعمي اإللكرتوٌٌل التدزي( والتٍىًُ البصسيُل تطبًكات الىي( 3ل زيادَ ااعىاه واملصسوعات الصغريَ.

ارتربات العمىًُ و التدزيسًُ
 .0اإلشساف عمِ طمبُ وطالبات الرتبًُ العىمًُ التدزي( املًداٌٌ) بكمًُ الرتبًُ الٍىعًُ قسي تكٍىلىجًا التعمًي
 .0تدزيس العديد وَ املكسزات املستبطُ بتدصص "تكٍىلىجًا التعمًي "لطالف قسي تكٍىلىجًا التعمًي بكمًُ
الرتبًُ الٍىعًُ جاوعُ أسىاُ .

 .2حتكًي العديد وَ اادوات البرثًُ لسسآن املاجستري والدكتىزاه يف زتاه تكٍىلىجًا التعمًي .

املؤلرات
 .1املكسزات اإللكرتوًٌُ أسس وتطبًكات ل داز اهلدّ لمٍصس والتىشي ل زقي اإليداع بداز الكت( )3110/11584

اإلشساف عمِ السسآن العمىًُ املاجستري – الدكتىزاه)
 .1إسساْ عبدَ العظًي الرسجاٌٌ :ل واجستري يف الرتبًُ ختصص تكٍىلىجًا التعمًيل كمًُ الرتبًُ جاوعُ ذمىاُل
إشساف :أ.د .إمياُ صالحل د.زجاْ عمِ عبد العمًي ل وىافكُ زتمس الكمًُ عمِ التسحًن .3116/1/11

وستصازٍ دتاُ احتاد الطالف
 .1وستصاز المحٍُ العمىًُ لمكمًُ لمعاً ادتاوعٌ .3111/3116
**************

