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مشروع التخرج :
تصميم مجمة إلكترونية لقسم تكنولوجيا التعميم بجامعة المنيا – تقدير عام المشروع التخرج (امتياز).
الشهادات الذولية :
 حاصل عمي بكالوريوس التربية النوعية في تكنولوجيا التعميم والتربية معمم حاسب اآللي بتقدير عامامتياز مع مرتبة الشرف عام 5103م  -بنسبة مئوية (. ):87.75

 حاصللل عمللي شللهادة الرخصللة الدوليللة لقيللادة الحاسللب اآللللي ) (ICDLمعتمللدم مللن وزارة اإلتصللا توتكنولوجيا المعمومات – القاهرة  -جامعة المنيا .

 -حاصل عمي شهادة إفادة تفيد إجتياز جميع إختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )(ICDL

معتمدم من مركز الحاسب األلي بجامعة المنيا .
 -الحصول عمي شهادة تقدير من عضو هيئة التدريس بالكمية التربية النوعية جامعة المنيلا تقلدي ار لمتفلو

في الحصول عمي تدريب إلنشاء بيئات التعمم اإللكترونية لمحصول عمي درجة الدكتورام في التخصص .

 الحصول عملي شلهادة إفلادة بحضلور اللدورة التدريبيلة بعنلوان " تعلرف إللي علالم األعملال " معتملدة ملنالصندو اإلجتماعي لمتنمية برئاسة مجمس الوزراء والمنظمة الكندية الدولية ومنظمة العمل الدولية .
 -الحصللول عمللي شللهادة إفللادة بحضللور الللدورة التدريبيللة بعن لوان " التعريللف ببرنللام التعملليم اإللكترونللي"

معتمدة من وحدة الخدمات اإللكترونية بكمية التربية جامعة المنيا .

 الحصول عمي شهادة إفادة بحضور الدورة التدريبية بعنوان " تفعيل المكتبة الرقمية " معتمدة من وحدةالخدمات اإل لكترونية بكمية التربية جامعة المنيا .
الذورات التذريبية:
 حضور الدورة التدريبية " لمحصلول عملي الرخصلة الدوليلة لقيلادة الحاسلب اآلللي " بمركلز الحاسلب اآللليبجامعة المنيا.
 حضور الدورة التدريبية بعنوان " إنشاء بيئات التعمم اإللكترونية " بمعمل الحاسلب اآلللي بقسلم تكنولوجيلاالتعميم بكمية التربية النوعية جامعة المنيا.
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 حضور الدورة التدريبية بعنوان " تفعيل المكتبة الرقمية " بقاعة الوسائط المتعلددة بكميلة التربيلة بجامعلةالمنيا في الفترة  03نوفمبر 5103م .
 حضور الدورة التدريبية بعنوان " التعريف ببرنام التعميم اإللكتروني " معملل تكنولوجيلا التعمليم" بكميلةالتربية بجامعة المنيا في الفترة  51نوفمبر 5103م .
 حضللور البرنللام التللدريبي بعنلوان " تعللرف إلللي عللالم األعمللال " بمقللر المجمللس القللومي لمملرأة بمحافظللةالمنيا المنظم بواسلطة الصلندو اإلجتملاعي لمتنميلة وبالتعلاون ملع منظملة العملل الدوليلة والمعونلة الكنديلة
خالل الفترة من  58 – 54نوفمبر 5103م .
ورش العمل :
 حضور ورشة العمل الخاصلة باللدورة التدريبيلة " تفعيلل المكتبلة الرقميلة " قاعلة الوسلائط المتعلددة بكميلةالتربية بجامعة المنيا في الفترة  03نوفمبر 5103م .
 حضور ورشة العمل الخاصلة باللدورة التدريبيلة " التعريلف ببرنلام التعمليم اإللكترونلي " معملل تكنولوجيلاالتعميم بكمية التربية بجامعة المنيا في الفترة  51نوفمبر 5103م .
الخبرات السابقة :
 إنشاء بيئات التعمم اإللكترونية والتدريب عمي إنشائها.(الحصللول عمللي شللهادة تقللدير مللن عضللو هيئللة التللدريس بالكميللة تقللدي ار لمتفللو فللي الحصللول عمللي تللدريب
إلنشاء بيئات التعمم اإللكترونية لمحصول عمي درجة الدكتورام في التخصص).
 مشروع التخرج(تصميم مجمة إلكترونية لقسم تكنولوجيا التعميم بجامعة المنيا – تقدير عام المشروع التخرج (امتياز).
المهارات الشخصية (المكتسبة) :
 -المشاركة في فري .

 -توحيد صفوف الفري في ظل ا ختالفات الثقافية .

 -تقديم الخدمات .

 -توظيف مهارات صنع القرار .

 -تعميم اآلخرين .

 -توظيف مهارات حل المشاكل .

 -قيادة فري .
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: مهارات الحاسب اآللي

: لذي مهارات في بعض برامج الكمبيىتر نظراً لطبيعة تخصصي وشغلي العملي ومن تلك البرامج

Software

Software

1- Microsoft Office Version (4.4) All Modules.
- Microsoft Word .
- Microsoft PowerPoint .
- Microsoft Excel .
- Microsoft access .

2- Adope Photoshop.

7- CourseLab

3- Visual Basic.net.

8- camtasia studio

4- Adope In Design.

9- Match Ware Mediator

5- Adobe Acrobat.

14- Gold Wave

6- Adobe Premiere.

11- Format Factor

