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التعليم و المؤهالث ":" The academician Qualification

 -0بكالوريوس التربية النوعية – جامعة المنصورة – قسم تكنولوجيا التعميم  ،عام 0775م بتقدير عام
جيد جدا

 -6الدبموم المهنى من كمية التربية – جامعة حمووان – قسمم تكنولوجيما التعمميم عمام 0773م بتقمدير عمام
جيد جدا.

 -3الدبموم الخاص من كمية التربية – جامعة حموان – قسمم تكنولوجيما التعمميم عمام 0779م بتقمدير عمام
جيد .

 -9درجة الماجستير فى تكنولوجيا التعميم  ،كمية التربية بجامعة حمووان وذلمك فمى العمام  6111وعنموان
الرسممالة " فاعميووة التخا ووص الصوووتى والنصووى بالفصووول االفترانووية التفامنيووة عمووى رف و مسووتو
اإلنجاف ل الص المرحمة اإلعدادية" .

 -5تمهيوود الووودكتو ار (نظممام السمماعات المعتمممدة إجمممالى ( 06مقممررات (التربيممة ومجتمممع المعرفممة –
حمقة بحث متخصصة – تطبيقمات الويم

– تصمميم بمراما التكنولوجيما المسماعدة – إدارة بيئمة المتعمم

اإللكترون ممى – قم م ار ات ف ممى التخص مما بالمز ممة اإلنجميزي ممة – التفكي ممر العمم ممى – موض مموع خ مماا ف ممى
تكنولجيمما التعممميم – وسممائل االتصممال – إحصمما متقممدم – تحميممل الممنظم بمعممدل  33سمماعة د ارسممية ،

وذلك فى العام الدراسى  6117/6111بتقدير عام امتياف ( )A-كمية التربية جامعة حموان .

 -3درجة الودكتو ار (تكنولوجيما التعمميم كميمة التربيمة – جامعوة حمووان بعنموان " أثور التفاعول بوين أنموا

الدعم بالمعامول االفترانوية لمقور ار العمووم واألسواليص المعرفيوة فوى تنميوة األدا المعمموى ل والص

المرحمة اإلعدادية " إشراف أ.د /رنا القانى  ،أ.د /رجص السيد الميهى . 6106 ،

 -9الرخصة الدولية لقيادة الحاسص اآللى ( ICDLفى السبع مقررات وذلك بتاريخ 6116/01/7م.
 -1التوفووول مووون األمديسووو (الجامع ممة ايمريكي ممة بالق مما رة بت مماريخ ( ، 6111-9-9

Listening,

Structure, Reading

الدوراث التدريبيت ":"Other course
 -0ميكنة نظام الجودة داخميا بوحدات ضمان الجودة بكميات جامعة اسوان
 -6استراتيجيات التعميم والتعمم  ،مركز تنمية قدرات أعضا
 -3تقويم البراما الدراسية  ،مركز تنمية قدرات أعضا

يئة التدريس بالجامعة

يئة التدريس بالجامعة

 -9مواصممفات الورقممة االمتحانيممة الجي ممدة وفقمما لممعممايير االكاديميممة  ،مرك ممز تنميممة قممدرات أعضمما
التدريس بالجامعة

 -5كيفية إعداد الدراسة الذاتية ،مركز تنمية قدرات أعضا
 -3االتصال الفعال  ،مركز تنمية قدرات أعضا

 -1النشر العممى الدولى  ،مركز تنمية قدرات أعضا
حسم م

التدري

يئة التدريس بالجامعة

يئة التدريس بالجامعة.

 -9إدارة االجتماعات والوقت  ،مركز تنمية قدرات أعضا
 -7التدري

يئ ممة

يئة التدريس بالجامعة.

يئة التدريس بالجامعة.

عممى برنامج المراجعة الداخمية فى الجودة الشاممة واالعتماد التربوو لممؤسسمات التعميميمة

المواص ممفة 7110-6111

 ISOخ ممالل الفتم مرة م ممن  6111/6/5إل ممى  6111/6/1بمرك ممز

اإلدارى واالستشارات  ،كمية التجارة – جامعة المنصورة

 -01التممدري

عمممى عناصوور انتوول لمتعموويم ل الووتعمم القوواشم عمووى المشووروعا  ،و ازرة التربيممة والتعممميم ،

مركز التطوير التكنولوجى .

 -00إفادة بحضور الموؤتمر العمموى الثوانى عشور لمجمعيوة المصورية لتكنولوجيوا التعمويم  ،فمى الفتمرة
ممن  67-61أكتموبر  6117بكميممة البنمات جامعمة عممين شممس بعنموان "تكنولوجيمما التعمميم اإللكترونممى
بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل".

 -06شمهادة تهنشوة وتكوريم بجانوص درن مون الجمعيوة المصورية لتكنولوجيوا التعمويم بمناسمبة الحصمول
عم ممى الماجس ممتير م ممن كمي ممة التربي ممة جامع ممة حمم موان وذل ممك ض مممن فعالي ممات م ممؤتمر "تكنولوجي مما التعم مميم

اإللكترونى بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" 6117م.

الخبزة الىظيفت" :"Relevant Experience

 -0مدرس تكنولوجيا التعميم – كمية التربية النوعية – جامعة أسوان
 -6مدرس حاس

ألى – المعهد العالى لمترجمة والسياحة والفنادق بالمقطم القا رة

 -3مدر معتمد (تربوى  IT +لدى ايكاديمية المهنية لممعممين.

 -9عنو بالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم منذ 6119م وحتى اآلن .

 -5المشاركة فى إعمداد دليول لمعموم عمووم اإلعوداد السوتخدام الوسواش المتعوددة وكمذلك القيمام بتمدري
المعممين عمى كيفية إعداد دروس نموذجية باالستعانة ببراما العروض التقديمية ومجموعات البراما
المكتبية وذلك عام 6113م .

 -3مدر معتممد لممعممين المعينيين الجدد عممى مسمتوى الجمهوريمة فمى المجممع التعميممى باإلسمماعيمية
والتمابع لمو ازرة التربيمة والتعمميم فمى الفتمرة ممن  6111-1-5إلمى 6111-00-7م وفمى الفتمرة مممن -3
 6110-6حتمى 6110-3-0م عممى مهممارات التعاممل ممع الحاسم
. Excel –power point - internet

 -9مممدر معتمممد لممعممووين المبوودعين فممى تممدري

ببمراما (Window- Word-

تفعيممل مبممادرة التعممميم المص مرية عمممى شممبكة المعممممين

المبدعين ( Microsoft Trainingفى مدارس المرحمة اإلعدادية بمحافظة الدقهمية .

 -1المشمماركة ببحممث بعنموان ( learning English with synchronous chatفووى المووؤتمر
السنو لتوجيه المغة اإلنجميفية المنعقد فى مدارس الدلتا لمزات أبريل 6101م

 -7مشاركة بالحضور فى المؤتمرات العممية السمنوية لمجمعيوة المصورية لتكنولوجيوا التعمويم ممن 6111
وحتى اآلن.

 -01مشمماركة بالحضممور فممى المممؤتمرات العمميممة السممنوية لمجمعيووة المصوورية لتكنولوجيووا التربيووة مممن
 6101وحتى اآلن.

 -00مشاركة بالحضور فى المؤتمرات العممية السنوية لمجمعيوة المصورية لمكمبيووتر التعميموى عمامى
(. 6105-6109
 -06مشاركة بالحضور فى المؤتمر الدولى ايول لكميمة التربيمة (الخمامس عشمر العمممى لكميمة التربيمة
بجامعة حموان بعنموان "آفوا التعواون الودولى واسوتراتيجيا الت ووير" فمى الفتمرة ممن  66-60إبريمل

. 6111

المهاراث ": " Skills

 -0المش مماركة الفعال ممة واإليجابي ممة ف ممي جمي ممع النش ممطات ال قافي ممة والفكريم مة خ ممالل أطم موار الد ارس ممة والعم ممل
المختمفة .

 -6التمتع بحس فني وا تمام بفن التصوير والتصميم اإللكتروني .

 -3الرغبة الجادة والصادقة في المسا مة في نهضة ايمة العربية واإلسالمية .
 -9إجممادة اسممتخدام الحاس م

اآللممي رواتقممان التبحممر فممي شممبكة المعمومممات الدوليممة  ،وك ممذا المسمما مة فممي

تفعيل وتطوير المواقع اإللكترونية لجهة العمل .

 -5التمتع ب قافة خصوصاً في مجاالت التربية واإلدارة والتخطيط والتنمية البشرية روادارة الموارد البشرية.
 -3القدرة عمى ابتكار ايفكار في المجال التمدريبي و التعريمف بنشماطات العممل وكمل ايعممال المتعمقمة
بتطوير ايدا المهني .

