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جامعة  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  الحاليةالوظيفة 
 حتى اآلن 11/4/2018المنوفية 

 الوظائف اإلدارية  
جامعة المنوفية  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  .1

 11/4/2021حتى  11/4/2018
 19/3/2015جامعة المنوفية  –كلية التربية  – لشئون التعليم والطالبوكيل كلية التربية  .2

19/3/2018 
جامعة المنوفية  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  .3

 3/2015/ 18حتى  22/3/2014
المنوفية جامعة  –كلية التربية  -وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .4

 29/12/2012إلى  29/12/2009
-12-28إلى 24/2/2009جامعة المنوفية  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس .5

2009 
 ائف في جامعة الملك سعودالوظ  

 2013-2010جامعة الملك سعود -مستشار التطوير والجودة  .1
 جامعة الملك سعود-والتعلم عن بعدعمادة التعليم االلكتروني التعليم اإللكتروني مستشار  .2

20/10/2010 – 1/7/2011 
- 1/7/2011جامعة الملك سعود-دة تقنية المعلومات والمكتباتعما -مستشار التطوير والجودة  .3

1/7/2013 
 المؤهالت العلمية

 جامعة أسيوط  -كلية التربية  –بتقدير ممتاز 1984 بكالوريوس .1
 جامعة أسيوط –كلية التربية  –جيدا جدا   بتقدير 1988دبلوم خاص في التربية  .2
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كلية   –بتقدير ممتاز - 1991  -ماجستير في التربية مناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم  .3
 جامعة أسيوط  –التربية 

جامعة   –كلية التربية   –1994  -دكتوراه في التربية مناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم  .4
 أسيوط

جامعة   –كلية التربية   – 2001المناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم    أستاذ مساعد .5
 المنوفية

   2006 /28/5 جامعة المنوفية –كلية التربية  - أستاذ المناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم .6
 التدرج الوظيفي

 1991 -1984جامعة أسيوط من  -معيد بكلية التربية  .1
 1994 -1991جامعة أسيوط  من  -التربية كلية  -مدرس مساعد  .2
 1994جامعة أسيوط من  -كلية التربية  -المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بقسم مدرس  .3

- 2001 
جامعة المنوفية   -كلية التربية   -المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بقسم أستاذ مساعد  .4

  2006 - 2001من  
 -جامعة  المنوفية   -كلية التربية  -مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ال بقسم  أستاذ .5

28/5/ 2006 
 2009  -جامعة  المنوفية  -كلية التربية  -رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  .6
 2009  -وفية جامعة  المن  -كلية التربية  -وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .7
جامعة المنوفية  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  .8

 3/2015/ 19حتى  22/3/2014
حتى  19/3/2015جامعة المنوفية  –كلية التربية  –وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب  .9

 اآلن
جامعة المنوفية  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  .10

 حتى اآلن 11/4/2018
 الرسائل العلمية التي تم اإلشراف عليها ومناقشاتها

فاعلية التعــلم اإللكــترونى التشاركى فى تنمية مهارات التشغيل ( : 2019)حمد الديب أسالى سيد  .1
 .طنطاجامعة  –كلية التربية ر، ماجستي،المعدات لدى طالب الثانوى الصناعى والصيانة لمقرر

استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري (: 2019) شرين توفيق علي جاد .2
 جامعة المنوفية . –كلية التربية  -واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، ماجستير 
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فاعلية برنامج إلكتروني مقترح قائم على الوسائط الفائقة في ( : 2019) محمود عبد الفتاح مطر .3
 –كلية التربية  -، ماجستير تنمية مهارتي السرعة والفهم في القراءة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 جامعة المنوفية .
قمية لتنمية المهارات اإلنتاجية (:فاعلية برنامج قائم على المهام الر 2019عفاف غالب إبراهيم ) .4

 .جامعة المنوفية –كلية التربية  -دكتوراه  في اللغة االنجليزية لطالب المرحلة الثانوية ،
(: أثراستخدام الحوسبة السحابية في تدريس منهج الحاسب اآللي 2018محمد عبده شعيب ) .5

 . دمياطجامعة  –كلية التربية  -ماجستير ،  وتكنولوجيا المعلومات
 (:أثر برمجية راسم هندسي تفاعلي في تنمية الحس القياسي2018سميحة محمد عبدالصادق ) .6

 .جامعة المنوفية –كلية التربية  -دكتوراه  ، ةبتدائيلدى تالميذ المرحلة اإل
 الكتابة باللغة اإلنجليزيةاستخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات : (2018) كمال عبدالواحدلمياء  .7

 . جامعة المنوفية –كلية التربية  -، ماجستير بالمدارس الرسمية للغات المرحلة االبتدائيةيذ تالمل
مدونة إلكترونية في تنمية مفاهيم تكنولوجيا التكييف استخدام أثر : (2018) ريهام محب إبراهيم  .8

 جامعة المنوفية –كلية التربية  -، ماجستير لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي
: فعالية استراتيجية العصف الذهنى في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي (2017)عيسي فؤاد نجاة  .9

 .جامعة المنوفية  –كلية التربية  -لتالميذ المرحلةاالعدادية في التربية الزراعية، ماجستير 
 الضبط رت ا مها تنمية في المدمج التعلم على قائم برنامج : فاعلية(2017)عيسى شاكر  .10

كلية  -التربية، دكتوراه  بكليات التعليم تكنولوجيا شعبة طالب لدى الوظيفية ومتطلباته االستنادى
 الزقازيق.جامعة  –التربية 

: فعالية برنامج في التعلم التشاركى قائم على الحوسبة السحابية (2017)حسن سعد محى الدين .11
–كلية التربية  -ربية النوعية، دكتوراه على تنمية مهارات المشروعات االلكترونية لطالب كلية الت

 .أسيوط جامعة 
فاعلية برنامج قائم عاى نظرية تريز في تنمية مهارات وصيانة  :(2017)نهى حامد شاكر .12

كلية  -واصالح الكهرباء والتحكم لطالب التعليم الصناعي تخصص تبريد وتكييف، ماجستير 
 . زقازيقجامعة ال –التربية 

: أثر استخدام التكامل بين التدريس باالستقصاء والعروض العملية (2017) حسام عبداهلل مناع .13
في تنمية المهارات العملية بمقرر تكنولوجيا الكهرباء لدى طالب الصف الثالث الثانوى الصناعي، 

 . جامعة المنوفية –كلية التربية  -ماجستير 
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لتنمية التحصيل المعرفي  العروض العمليةاستراتيجية : فعالية  (2017)محمد صالح حسن  .14
ية ، واألداء المهاري لدى طالل الصف الثاني الثانوى الصناعي في مادة االالت الكهربائية والوقا

 . لمنوفيةجامعة ا –كلية التربية  -ماجستير 
: فعالية استخدام الحوسبة الحابية في تنمية مهارات الرسم (2017) عبده لمياء رضوان .15

 . جامعة المنوفية –كلية التربية  -ثانى الثانوي الصناعي، ماجستير الهندسي لطالب  الصف ال
( : برنامج قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المهارات العملية 2017)عبدالفتاح عيد نجالء  .16

جامعة  –كلية التربية  -لدى طالب المرحلة الثانوية الصناعية ، دكتوراه  بمقرر الكترونيات القوى
 .المنوفية

 : فاعلية األلعاب االلكترونية في تحصيل القواعد النحوية(2017)شيرين مصطفى أحمد المال .17
 .ية التربية جامعة المنوفية كل -ماجستير  –لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية 

: فاعلية برنامج قائم على التعلم بالمشروعات لتنمية ( 2016) عبدالحميد محمد عبدالحميد .18
ة بمادة المعالجات المتحكمات الدقيقة لطالب المعاهد الفنية الصناعية، بعض المهارات العملي

 .جامعة المنوفية  –كلية التربية  -ماجستير 
:فاعلية استراتيجية التعلم التشاركي في تنمية المهارات النحوية  (2016)محمود محمد السرسي .19

 .المنوفية جامعة  –ة التربية كلي -ماجستير  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،
: برنامج قائم على خرائط المفاهيم الرقمية لتنمية بعض  (2016)نصار  انتصار سعيد محمود .20

 .جامعة المنوفية –كلية التربية  -مهارات التفكير في الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية، دكتوراه 
:اثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في تنمية مهارات  (2016)ابتسام أحمد سعيد راضي .21

ة التربية كلي -ماجستير  الفهم القرائي في اللغة الفرنسية لدى تالميذ المحلة اإلعدادية التجريبية ،
 .جامعة المنوفية  –
 : أثر استخدام بيئة تعليمية الكترونية على تنمية المهارات(2016)دعاء عبد السالم الشاعر .22

كلية  -دكتوراه  -الوظيفية في الجغرافيا وبعض مهارات التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية  
 جامعة المنوفية –التربية 

: فاعلية برنامج الكتروني مقترح في تنمية بعض المهارات (2015)طه محمد طه دشيش .23
 -ماجستير  الصناعية،العلمية للدوائر الهيدروليكية والنيوماتيكية لدى طالب المدارس الثانوية 

 .ة جامعة المنوفي –كلية التربية 
: برنامج الكترونى مقترح لتنمية القدرة على حل المشكالت (2015)كمال جمعة  عبد الهادى .24

 –كلية التربية  -المساحية والمهارات العملية لدى طالب المدارس الصناعية المتقدمة،  دكتوراه 
 .زقازيقجامعة ال
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: فعالية برنامج انتل المستقبل للتعليم في تنمية مهارات  (2015)عفيفيحسن محمد سعيد  .25
  جامعة المنوفية –كلية التربية  -التفكير العليا والثقافة العلمية  دكتوراه 

تطـوير مقـررات تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونيـة (: 2015) شريف إبراهيم جابر الشوربجي .26
في ضوء متطلبات سوق العمل والتعليم  مدارس الثانوية الصناعيةبال لشعبة اإللكترونيات والكمبيوتر

 .عين شمس جامعة  –كلية التربية  -اإللكتروني ، دكتوراه 
للتعلم التعاوني  : فاعلية استخدام نموذج ) أرونسون ((2015)أسامه حسنى كامل أبو بريكة  .27

على تنمية الحصيل والمهارات العملية في مادة المحاصيل لدى طالب الصف الثاني الثنوى 
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم   – معهد البحوث والدراسات العربية –الزراعي ، ماجستير 

دة التفاعلية في تنمية : أثر استخدام برنامج قائم على الوسائط المتعد(2015)هاني أبو النضر .28
كلية  -أبعاد الثقافة العلمية ومهارات التفكير الناقد لدى طالب المدارس الثانوية الزراعية ، دكتوراه 

 . جامعة المنوفية –التربية 
: استخدام برمجيات الهندسة التفاعلية في تنمية بعض مهارات  (2015)وليد هالل عواد محمد .29

كلية  -ر الهندسي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ، دكتوراه الحس المكاني مستويات التفكي
 . جامعة المنوفية –التربية 

: برنامج مقترح لتطوير مهارات معلمي المرحلة الثانوية (2015)شعبان عبد الحميد بنوضة  .30
 . جامعة المنوفية –كلية التربية  -في ضوء معايير الجودة المعاصرة  ، ماجستير 

أثر استخدام السبورة الذكية في تنمية التحصيل ومهارات : (2015)عبد الحميد أحمد خليل  .31
 جامعة المنوفية   –كلية التربية  -ماجستير -الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معلم التعليم  :(2014)الخوليأحمد مصطفي  .32
 –كلية التربية  -ماجستير -والتكييف في ضوء المعايير المهنية المعاصرة الصناعي قسم التبريد 

 جامعة المنوفية 
استخدام برنامج انفنتور لتنمية بعض مهارات الرسم  :(2014) ناصر عبدالعظيم عبدالواحد .33

كلية  -ماجستير الفنى والتصور البصري المكاني لدى طالب الصف األول الثانوى الصناعي ،
 .جامعة المنوفية –التربية 

أثر استخدام كتاب الكتروني في تنمية التفكير في العلوم :(2014)أحمد محمد عبد القوي  .34
 جامعة المنوفية –كلية التربية  -لتالميذ المرحلة اإلعدادية ، ماجستير 

فعالية برنامج قائم على المعمل االفتراضي في معالجة  :(2014)سراج حسين سوزان  .35
كلية  -صعوبات التعلم في العلوم وتنمية مهارات التفكير لدى تالميذ المرحلة االعدادية،  دكتوراه 

  جامعة المنوفية –التربية 
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فعالية برمجية الكترونية في عالج حل المشكالت الرياضية  :(2014)على أسامه سمير  .36
كلية التربية  -ماجستير  ،ى تالميذ الصف الرابع االبتدائي من ذوى صعوبات التعلم  اللفظية لد

 جامعة المنوفية –
: فعالية برنامج كمبيوتري في تنمية األداء المهارى في مادة ( 2014)طاحون جمال دعاء  .37

 كلية التربية جامعة المنوفية   -الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ،ماجستير
فاعلية استخدام المعامل االفتراضية في تنمية التفكير الناقد لدى تالميذ  :(2014)بسمه حسن  .38

  جامعة المنوفية –كلية التربية  -،  المرحلة االعدادية ، دكتوراه
:أثر استخدام التعلم المدمج في تنمية بعض المهارات (2013)صابر محمد أحمد أبوشادى  .39

 كلية التربية جامعة المنوفية   -العملية لدى طالب المرحلة الثانوية الصناعية ، ماجستير
بعض مهارات استخدام المتحكمات تنمية لبرنامج الكتروني  أثر: (2013)الفتاح عيدنجالء عبد .40

 جامعة المنوفية  ،كلية التربية  -لدى طالب الصف الثالث الثانوى الصناعي، ماجستير plc الرقمية
: فعالية برنامج محاكاة على التحصيل المعرفي واألداء المهارى (2013)طارق رجب مصطفى  .41

جامعة   –كلية التربية  -جستيرما -في مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 
 المنوفية  

: اثر محركات البحث في تنمية مهارات المعلمين بالمعاهد (2013)سيد شاكر العاصم  .42
 جامعة المنوفية   –كلية التربية  -ماجستير -األزهرية 

: أثر استخدام بعض أدوات التعلم االلكتروني المتزامن في (2012) إبراهيم أميرة عبد العزيز .43
 –كلية التربية  -ماجستير -التحصيل المعرفي واألداء المهارى لطلبة شعبة  تكنولوجيا التعليم

 جامعة المنوفية 
: أثر تحليل المهمة وأوراق العمل على تنمية المهارات والتحصيل (2012)يوسف محمد عثمان  .44

جامعة   –كلية التربية  -ماجستير -جيا لطالب الصف األول الثانوي الصناعيفي مادة التكنولو 
 المنوفية 

: أثر اختالف أسلوب تقديم الرجع وتوقيته في برامج (2011)خليف  محمد آيات أحمد  .45
الكمبيوتر متعددة الوسائط على تنمية مهارات صيانة أجهزة العرض الضوئية لدى طالب شعبة 

 جامعة المنوفية –كلية التربية  -ماجستير -تكنولوجيا التعليم 
: فعالية استخدام الكتاب االلكتروني في تنمية بعض مهارات (2011حسين )عماد أبو سريع  .46

 جامعة المنوفية –دكتوراه، كلية التربية  الرسم الفني لطلبة المرحلة الثانوية الصناعية ،
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: أثر استخدام التعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن فى تنميه (2010)هشام سيد أحمد .47
امعة ج –ة كلية التربي -ماجستير -مهارات التفكير االبتكاري لدى طالب الصف األول اإلعدادي 

 المنوفية 
فعالية برنامج مقترح قائم على قواعد البيانات في تنمية بعض  :(2009) فتوح محمد الدسوقي .48

 –كلية التربية  -ماجستير -البرمجيات التعليمية لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم  مهارات إنتاج
 .جامعة المنوفية 

فعالية برنامج قائم على االنترنت في تنمية مهارات تصميم  :(2009)عالء محمد عمر .49
 كلية التربية جامعة المنوفية   -ماجستير -المقررات اإللكترونية لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم

:  فعالية برنامج قائم على الوسائط المتعددة التفاعلية في تصويب (2009)وحيد وجدي على  .50
التصورات البديلة لبعض مفاهيم مقرر تكنولوجيا البياض وتنمية المهارات العملية لدى طالب 

 .جامعة أسيوط  –كلية التربية  -دكتوراه   -المرحلة الثانوية الصناعية 
نماط الكتاب االلكتروني علي تنمية مهارات : أثر بعض أ(2009)الجنزوري عبدالعزيز عباس  .51

كلية التربية  -دكتوراه   -تشغيل واستخدام أجهزة العرض الضوئي لدى طالب كلية التربية النوعية 
 جامعة المنوفية  –
فاعلية برنامج وسائط فائقة في تنمية مهارات إنتاج برنامج فيديو   (:2008)السيد حسام طه  .52

 جامعة المنوفية –كلية التربية  -ماجستير -نولوجيا التعليم  تفاعلي لدى طالب شعبة تك
أثر التعليم االلكتروني على التحصيل واألداء المهارى واالتجاه  (:2008)فخريمحمود أحمد  .53

كلية التربية  -ماجستير -التكنولوجي في مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 
 جامعة المنوفية  –
فعالية برنامج موديل في تنمية إدارة التعليم اإللكتروني لدى أخصائي  :(2009)محمد صبيح  .54

 جامعة المنوفية   –كلية التربية  -ماجستير -تكنولوجيا التعليم 
برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات توظيف مواقع االنترنت   (:2008)محمد عبد الونيس  .55

 .ماجستير كلية التربية  جامعة المنوفية  –التعليمية لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم 
:  فعالية برنامج قائم على المحاكاة والتدريب العملي في تنمية بعض (2007)عصام محمد  .56

  -ماجستير  -ية لدى طالب المرحلة الثانوية الصناعيةالمهارات العملية بمادة التدريبات المهن
 سويس.جامعة ال  –كلية التربية 

فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة والممارسة الموجهة  :(2007) إيمان أحمد عبد اهلل  .57
 -في تنمية بعض المهارات العملية والتنور التكنولوجي لدى طالب المرحلة الثانوية الصناعية

 جامعة قناة السويس  –كلية التربية  -ستيرماج
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فاعلية إستراتيجية قائمة على الطرائف العلمية واالكتشاف  :(2007) نشوة محمود أبو إبراهيم  .58
الموجه في تنمية كل من التحصيل وعمليات العلم لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي المهني 

 جامعة المنوفية – االقتصاد المنزليكلية  -ماجستير -في مادة االقتصاد المنزلي 
برنامج مقترح لتنمية مهارات األمان في مجال االقتصاد  :(2007) هبة محمد الصواف  .59

 جامعة المنوفية  –االقتصاد المنزلي كلية  -ماجستير -المنزلي لدى أطفال المرحلة االبتدائية 
طة إثرائية في منهج االقتصاد أثر استخدام حقيبة تعليمية ألنش :(2007) هبة أحمد السحيمي  .60

االقتصاد كلية  -ماجستير -المنزلي لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية 
 جامعة المنوفية   –المنزلي 

أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية  :(2007) النبوية عبد المعبود محمد  .61
كلية  -ماجستير -واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية المهارات الحياتية والتحصيل 

 جامعة المنوفية – االقتصاد المنزلي
برنامج عالجي لبعض صعوبات تعلم طالب الصف الثاني  :(2007) إبراهيم أبو الفتوح .62

 جامعة الزقازيق  –كلية التربية  -ماجستير -الثانوي الصناعي في مادة المقايسات 
: أثر استخدام الكمبيوتر في تنمية مهارات الرسم اإللكتروني لدى (2006م)محمد عصا نهاد .63

 جامعة المنوفية –كلية التربية  -ماجستير -طالب الصف الثاني الثانوي الصناعي
: تصور مقترح لتطوير أداء معلمي التعليم الثانوي في ضوء (2006حسين )عماد أبو سريع  .64

 جامعة المنوفية –كلية التربية  -ماجستير -المعايير المهنية المعاصرة 
: فاعلية برنامج قائم على المحاكاة الكمبيوترية في تنمية المفاهيم (2005)محمد صالح  .65

كلية التربية  -ماجستير -الكهربية والتفكير العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي 
 جامعة المنوفية –
 من لتنمية المهاراتلية استخدام أوراق العمل في التدريس (: فاع2005) مهدى عبدالغفارسالي  .66

 جامعة المنوفية. -كلية التربية  -ماجستير  -لطالب المدارس الثانوية 
: فعالية استخدام البرامج الذكية في تشخيص األخطاء الشائعة (1999)البربري سعيد رفيق  .67

كلية التربية  -ماجستير -الصناعية  في مادة الميكانيكا لطالب الصف الثاني بالمدارس الثانوية
 .جامعة المنوفية –
: فعالية استخدام الموديوالت في تنمية إنتاج واستخدام الوسائل (1998)عبدالحميد محمد زيدان  .68

 .جامعة المنوفية  –التربية  كلية -ماجستير -التعليمية لدى طالب كلية التربية النوعية
 )البحوث( لنشاط العلميا
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 ينتروني في القرن الحادي والعشر استشراف مستقبل التعليم االلك(: 1432حلمي أبوالفتوح عمار )  .1
  .عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد ،جامعة الملك سعود ، 

المواصفات القياسية للتعليم االلكتروني ، عمادة التعلم اإللكتروني (: 1432حلمي أبوالفتوح عمار )  .2
 .والتعلم عن بعد ، جامعة الملك سعود 

تعلم عمادة التعلم اإللكتروني وال،الجودة في التعليم االلكتروني (:1432حلمي أبوالفتوح عمار ) .3
 .عن بعد ، جامعة الملك سعود 

إللكتروني : خيار استراتيجي لتطوير التعليم "التحديات التعليم ا(:2009حلمي أبوالفتوح عمار )  .4
المؤتمر العلمي الثاني عشر الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم" تكنولوجيا  -واستراتيجيات الحل" 

جامعة عين شمس في  –التعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" كلية البنات 
 2009أكتوبر  29 -28الفترة من 

دى وعي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمعايير الجودة م (:2009حلمي أبوالفتوح عمار ) .5
بحث مقدم المؤتمر العلمي األول" مواجهة التحديات والتوجه نحو المستقبل  -في التعليم الجامعي 

 2009 –المنعقد في جامعة المنوفية  -والتنمية "
تسويق البحوث العلمية لقطاعات اإلنتاج خيار استراتيجي لتحقيق  (:2009حلمي أبوالفتوح عمار ) .6

المؤتمر العلمي األول لتسويق البحوث الجامعية  -الرؤية الوطنية التحديات ، وآفاق المستقبل 
 8-7الفترة  -التطبيقية "البحث العلمي في خدمة الصناعة" المنعقد في جامعة المنوفية

 2009أكتوبر
لمواءمة بين التعليم وسوق العمل خيار استراتيجي لتحقيق ا (:2009حلمي أبوالفتوح عمار ) ا .7

 2009ديسمبر   -أكتوبر  7جامعة  -المؤتمر العلمي الثاني عشر  -التنمية في الوطن العربي 
تطوير كليات التربية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة ، (: 2010حلمي أبوالفتوح عمار) .8

 .عمل مقدمة لوزير التعليم العالي ، جمهورية مصر العربية  ورقة
تطوير قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع  ، ورقة عمل مقدمة  (:2010حلمي أبوالفتوح عمار ) .9

 .ة مقدمة لرئيس جامعة المنوفية ورق  –لوزير التعليم العالي ، جمهورية مصر العربية 
كمصدر من مصادر التعلم المفتوحة ومهارات  اإلنترنت(:2008حلمي أبوالفتوح عمار ) .10

المؤتمر الدولي السابع " التعليم االلكتروني " جمعية  -التعامل معها لدى طالب كليات التربية 
 .التنمية البشرية والتكنولوجية 

فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات تكنولوجيا  (:2007حلمي أبوالفتوح عمار ) .11
المؤتمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا  -الطالب المعلمين بكلية التربية المعلومات لدي 

 .المعلومات واالتصاالت لتطوير التعليم قبل الجامعي
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صعوباته  –التعليم اإللكتروني في التعليم الثانوي الفني واقعه (:2005حلمي أبوالفتوح عمار ) .12
ليم باإلنترنت "، الجمعية المصرية للتنمية البشرية المؤتمر الدولي الرابع " التع -مقترحات تطويره  –

 .والتكنولوجية 
أثر إدخال التعليم اإللكتروني في التعليم الثانوي الصناعي (:2005حلمي أبوالفتوح عمار ) .13

المؤتمر العلمي السابع " التعليم اإللكتروني"،  -على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعلم الذاتي
 .معة عين شمسكلية البنات جا

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرسم الصناعي على (: 2005حلمي أبوالفتوح عمار ) .14
تنمية بعض مهارات الرسم والقدرة المكانية لدى طالب الصف الثالث بالتعليم الثانوي  الصناعي 

 –لتربية طنطا الواقع والمستقبل" كلية ا –المؤتمر العلمي العاشر " التعليم الفني والتدريب  -
2005 

فعالية تدريس وحدة مقترحة في اإلنترنت على  اكتساب  (:2004حلمي أبوالفتوح عمار ) .15
مجلة العلوم  -المعلومات واالتجاهات نحو اإلنترنت لدي طالب المدارس الثانوية الصناعية 

 2004 -النفسية والتربوية، كلية التربية جامعة المنوفية
فاعلية برنامج مقترح في المشروعات الصغيرة لطالب التعليم  (:2005)حلمي أبوالفتوح عمار  .16

الثانوي الصناعي في تنمية مهارات إعداد المشروعات الصغيرة واالتجاه نحو عمل مشروعات 
 2005 –جامعة المنوفية  -" المؤتمر الخامس لتنمية الريف المصري "  كلية الهندسة  -صغيرة

أثر استخدام أسلوب التدريس المصغر في تنمية بعض  (:2004حلمي أبوالفتوح عمار ) .17
مجلة العلوم  -مهارات تكنولوجيا المعلومات الالزمة للتدريس لدي معلمي التعليم الثانوي الصناعي 

 2004 -النفسية والتربوية، كلية التربية جامعة المنوفية
التعليم ومجاالت  تكنولوجيا االتصاالت وأثرها على نوعية (:2004حلمي أبوالفتوح عمار ) .18

 المؤتمر األول لجمعية التنمية من أجل المجتمع  -العمل والعالقات االجتماعية ومستقبل الشباب 
 2004 -جنوب الوادي

برنامج مقترح في المهارات الحياتية التكنولوجية لطالب  (:2003حلمي أبوالفتوح عمار ) .19
مجلة تكنولوجيا التعليم ،  -ير اإلبتكاريالثانوي  الصناعي على تنمية مهاراتهم الحياتية والتفك

 2003 –الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 
توظيف الحاسب والمعلوماتية في مناهج التعليم الفني بدولة  (:2001حلمي أبوالفتوح عمار ) .20

 2001 ،وصعوباته المؤتمر الوطني السادس للحاسب "الحاسب والتعليم " –واقعه  –البحرين 
فعالية استخدام الدراسة المعملية في التدريس على تنمية  (:2000أبوالفتوح عمار )حلمي  .21

مجلة العلوم النفسية والتربوية ،  -التحصيل والكفايات العملية الالزمة لسوق العمل بدولة البحرين 
 .كلية التربية جامعة المنوفية
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علم التعليم الثانوي الصناعي الكفايات التدريسية الالزمة لم (:1999حلمي أبوالفتوح عمار ) .22
به مع المؤتمر العلمي السنوي السابع " تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدري -بدولة البحرين

 .مطلع األلفية الثالثة "
فعالية برنامج تدريبي لمعلمي التعليم التقني على تنمية (: 1999حلمي أبوالفتوح عمار ) .23

مجلة العلوم النفسية والتربوية ، كلية التربية جامعة  -كفاياتهم األكاديمية وتحصيل تالميذهم 
 .المنوفية 

االتجاهات الحديثة في إعداد معلمي التعليم الثانوي الصناعي (:1999حلمي أبوالفتوح عمار ) .24
 .مرجعي ضمن متطلبات أستاذ مساعد بحث -واختيار طالبه

التنور العلمي والتكنولوجي لدى الطالب المعلمين بكليات (:1998حلمي أبوالفتوح عمار ) .25
 .مجلة العلوم النفسية والتربوية ، كلية التربية جامعة المنوفية  -التربية والتربية النوعية 

التعلم التعاوني في تدريس  فعالية استخدام إستراتيجية (:1997حلمي أبوالفتوح عمار ) .26
 -المؤتمر التربوي األول ،جامعة السلطان قابوس-الكمبيوتر لتالميذ المدارس الثانوية الصناعية 

1997 
مدى توافر الجانب المعرفي والجانب األدائي لبعض مهارات (: 1995حلمي أبوالفتوح عمار ) .27

مجلة العلوم النفسية والتربوية ،  -استخدام الكمبيوتر لدى تالميذ الصف الثاني الثانوي الصناعي 
 .كلية التربية جامعة المنوفية 

أثر استخدام أسلوب دورة التعلم في تدريس تكنولوجيا (: 1995حلمي أبوالفتوح عمار ) .28
مجلة العلوم النفسية  -كترونيات على التحصيل لتالميذ الصف األول الثانوي الصناعي اإلل

 .والتربوية، كلية التربية جامعة المنوفية 
المكتبات الرقمية في الجامعات العالمية ومكتبة جامعة الملك (: 2012حلمي أبوالفتوح عمار ) .29

وتكنولوجيا  عمادة المكتباتارنة ، سعود ، المقارنات المرجعية ومؤشرات األداء ، دراسة مق
 .جامعة الملك سعود ، المعلومات

تقدير االحتياجات التدريبية لمنسوبي عمادة شؤون المكتبات  (:2013حلمي أبوالفتوح عمار ) .30
وتكنولوجيا  عمادة المكتبات ،بجامعة الملك سعود في ضوء متطلبات الخطة اإلستراتيجية والريادة 

 .ملك سعود جامعة ال ، المعلومات
 -الطالب  -مدى رضا المستفيدين ) أعضاء هيئة التدريس (:2013حلمي أبوالفتوح عمار ) .31

 ، وتكنولوجيا المعلومات عمادة المكتبات ،أفراد المجتمع المحلي( من خدمات عمادة المكتبات 
 .جامعة الملك سعود 

التربية وبناء اإلنسان في ظل التحول الديمقراطي التحديات (:2014حلمي أبوالفتوح عمار ) .32
المؤتمر العلمي الرابع بعنوان " التربية و بناء رؤية استشرافية ،ورقة عمل مقدمة  -األهداف  –
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 30-29في الفترة من " كلية التربية جامعة المنوفية اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية 
 2014إبريل

المؤتمر العلمي مستقبل التعليم االلكتروني ورقة عمل مقدمة  (:2015ار )حلمي أبوالفتوح عم .33
" كلية التربية جامعة المنوفية  العربية في العصر الرقمىبعنوان " التربية  خامس الدولى األول ال

 2015أكتوبر  15-14في الفترة من 
العربية ومتطلبات حماية التكنولوجيا وأثرها على التربية " (:2016حلمي أبوالفتوح عمار ) .34

سادس الدولى المؤتمر العلمي الورقة عمل مقدمة  ،" األمن الفكرى للشباب في عصر المعلوماتية "
الثاني " التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى في عصر المعلوماتية " كلية التربية جامعة المنوفية 

 2016أكتوبر  12 -11في الفترة من 
،ورقة عمل  2030-2020رؤية لتطوير التعليم في مصر (: 2017ر )حلمي أبوالفتوح عما .35

" كلية التعليم الفنى في ثقافة المجتمع "  للندوة المنعقدة التابعة للجنة التربية بوزارة الثقافة مقدمة 
 2017مايو 4التربية جامعة المنوفية في الفترة من 

قيم الوسطية والتسامح والتصدى واجب الجامعات في تعزيز  (:2017حلمي أبوالفتوح عمار ) .36
 2017لظاهرة التطرف ، بحث مقدم لجائزة اتحاد جامعات العالم االسالمي للعام 

بحث مقدم لجائزة الملك  - اللغة العربية وتحديات العصر(:2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .37
الدولى المؤتمر العلمي  -م 2019ه/1440للعام  -ب فيصل العالمية في اللغة العربية واألد

الثاني )تراثنا العربي والفكر الحداثي( لكلية اللغة العربية جامعة األزهر )تراثنا األصيل والفكر 
 19/3/2018الحداثى( 

مدخل لتنمية االتجاهات المعاصرة في التنشئة على  المواطنة (:2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .38
 2018لطفولة للعام  لمركز الملك عبداهلللجائزة  -بحث مقدم - المجتمعات العربية

بحث  -تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعات(: 2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .39
لجائزة اليونسكو لتعزيز التسامح والالعنف للعام  اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة  مقدم

2018 
 الكويتبحث مقدم لجائزة  - ولمةاللغة العربية وتحديات الع(:2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .40

 م2018 للعام –ب في اللغة العربية واألد
لضمان التعليم للفئات االجتماعى  شبكات التواصل: دور (2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .41

المؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابع "تربية الفئات المهمشة في المجتمعات  ،المستبعدة والضعيفة
 11/9/2018، كلية التربية ، جامعة المنوفية ،"العربية بين الواقع والمأمول
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كأحد مبتكرات تكنولوجيا االجتماعى  شبكات التواصلاستخدام (" 2018حلمي أبوالفتوح عمار ) .42
بحث مقدم لجائزة اليونسكو   ،التعليم للفئات المستبعدة والضعيفةالمعلومات واالتصاالت لضمان 

 2018الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التعليم لعام    -
 المؤتمرات المحلية والدولية

 21 -18 المؤتمر الدولي الثاني التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ، الرياض ، في الفترة من .1
 هـ 1432ربيع األول 

المؤتمر العلمي األول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية "البحث العلمي في خدمة الصناعة"  .2
التحديات ،  -خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية  اإلنتاجتسويق البحوث العلمية لقطاعات 

 2009 جامعة المنوفية "  وآفاق المستقبل
المؤتمر العلمي الثاني عشر الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم" تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين  .3

التحديات  -تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" التعليم اإللكتروني : خيار استراتيجي لتطوير التعليم 
 2009 - عين شمس جامعة  –كلية البنات  - "واستراتيجيات الحل

لمي الثاني عشر " المواءمة بين التعليم وسوق العمل خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المؤتمر الع .4
 2009 -ليبيا   –أكتوبر  7جامعة   "في الوطن العربي

المؤتمر العلمي األول  " مواجهة التحديات والتوجه نحو المستقبل والتنمية " مدى وعي أعضاء  .5
 26-25- جامعة المنوفية - الجامعي" ودة في التعليم هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمعايير الج

  2009 فبراير
المؤتمر الدولي السابع " التعليم االلكتروني" اإلنترنت كمصدر من مصادر التعلم المفتوحة ومهارات  .6

-هليتون –القاهرة  –التعامل معها لدى طالب كليات التربية " جمعية التنمية البشرية والتكنولوجية 
 2008 رأكتوب 7-9

المؤتمر الدولي األول " استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير التعليم قبل الجامعي "  .7
فعالية برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات التعلم االلكتروني لدي الطالب المعلمين بكلية التربية 

 2007 إبريل 24-22مدينة مبارك للتعليم بالسادس من أكتوبر
المؤتمر الخامس لتنمية الريف المصري " نحو ريف متجدد في عصر العولمة" فاعلية برنامج  .8

مقترح في المشروعات الصغيرة لطالب التعليم الثانوي في تنمية مهارات إعداد المشروعات الصغيرة 
 2005 –سبتمبر 29-27جامعة المنوفية  -واالتجاه نحو عمل مشروعات صغيرة"  كلية الهندسة 

صعوباته  –ؤتمر الدولي الرابع " التعليم باإلنترنت " التعليم اإللكتروني في التعليم الثانوي  واقعه الم .9
 سبتمبر  8-6-هيلتون   –القاهرة  –جمعية التنمية البشرية والتكنولوجية   -مقترحات تطويره –

2005 
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" التعليم "تكنولوجيا التعليم االلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة المؤتمر العلمي السابع  .10
اإللكتروني" أثر إدخال التعليم اإللكتروني في التعليم الثانوي على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات 

 2005يوليو 7-5 –كلية البنات  –جامعة عين شمس  -التعلم الذاتي 
الواقع والمستقبل" أثر استخدام الحاسب  –المؤتمر العلمي العاشر " التعليم الفني والتدريب  .11

في تدريس الرسم على تنمية بعض مهارات الرسم والقدرة المكانية لدى طالب الصف الثالث   اآللي
 2005 مايو 11-10-كلية التربية –جامعة طنطا  -بالتعليم الثانوي 

: مملكة المدرسة الثانوية تطويرها وتحسين مخرجاتهاعشر "  ثالثي الالمؤتمر التربوي السنو  .12
 1998-سبتمبر 18-16، البحرين

سبتمبر 18-16-مملكة البحرين  -المؤتمر التربوي الرابع عشر "دعائم التربية األربع" .13
 1999 

التعلم" المؤتمر التربوي السنوي السادس عشر " تقنية المعلومات واالتصال: مدخل لتيسير  .14
 2002- سبتمبر 14-13مملكة البحرين

الثانوية المؤتمر التربوي السنوي السابع عشر " تنمية القيم السلوكية لدي طالب المدارس  .15
 2003 سبتمبر 14-13– "مملكة البحرين

تحكيم بحث في المؤتمر الوطني السادس للحاسب اآللي "الحاسب والتعليم "المملكة العربية  .16
 2000 -السعودية

المؤتمر الوطني السادس للحاسب اآللي "الحاسب والتعليم " توظيف الحاسب والمعلوماتية في  .17
 4-1، المملكة العربية السعودية -وصعوباته –واقعه  –مناهج التعليم الفني بدولة البحرين 

 2000أكتوبر
ورية مصر جمه -المؤتمر التربوي السنوي الرابع " التربية وحقوق اإلنسان " جامعة المنوفية  .18

 1999 يوليو 18-17–العربية 
المؤتمر العلمي السنوي السابع " تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع األلفية  .19

 -الثالثة " الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم التعليم الثانوي بدولة البحرين " جامعة الدول العربية 
 1999-مايو 27-26جمهورية مصر العربية 

التعلم  إستراتيجيةلمؤتمر التربوي األول " اتجاهات التربية وتحديات المستقبل" فعالية استخدام ا .20
، جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان  -التعاوني في تدريس الكمبيوتر لتالميذ المدارس الثانوية 

 1997 -ديسمبر 7-10
وجيا االتصاالت وأثرها على األول لجمعية التنمية من أجل المجتمع " تكنولالعلمي المؤتمر  .21

 2004 الوادي جنوب نوعية التعليم ومجاالت العمل والعالقات االجتماعية ومستقبل الشباب
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" كلية المؤتمر العلمي الرابع بعنوان " التربية و بناء اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية  .22
 2014إبريل 30-29في الفترة من التربية جامعة المنوفية 

" كلية  العربية في العصر الرقمىبعنوان " التربية  خامس الدولى األول العلمي ال المؤتمر .23
 2015أكتوبر  15-14في الفترة من التربية جامعة المنوفية 

سادس الدولى الثاني " التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى في عصر " المؤتمر العلمي ال" .24
ربية العربية ومتطلبات حماية األمن الفكرى للشباب في التكنولوجيا وأثرها على الت" المعلوماتية 

 2016أكتوبر  12 -11في الفترة من عصر المعلوماتية " كلية التربية جامعة المنوفية 
الوجدانية في المجتمعات العربية في ضوء " التربية  لثالدولى الثا ابعسالمؤتمر العلمي ال " .25

 2017أكتوبر  12 -11في الفترة من " كلية التربية جامعة المنوفية  التحديات المعاصرة
" كلية التربية جامعة المنوفية التعليم الفنى في ثقافة المجتمع " ندوة لجنة التربية بوزارة الثقافة .26

 2017مايو 4في الفترة من 
العربية وتحديات العصر" المؤتمر العلمي الدولى الثاني )تراثنا العربي والفكر الحداثي( "اللغة  .27

 2018/مارس /19كلية اللغة العربية جامعة األزهر فرع المنوفية يوم األثنين 
المؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابع "تربية الفئات المهمشة في المجتمعات العربية بين الواقع  .28

" كلية والضعيفةلضمان التعليم للفئات المستبعدة االجتماعى  شبكات التواصلدور ، "والمأمول
 11/9/2018التربية ، جامعة المنوفية ،

 الكتب المؤلفة
  بالتعاون مع كلية  باللغة االنجليزيةكتابا  ( بمملكة البحرين في  29تأليف ) في المشاركةJames 

watt collage    ووفقا لنظامSVQ , GNVQ ,NVQ , GSVQ   وهيئة الجودة واالعتماد
 .البريطانية

 واللجان العلمية  الجمعياتعضوية 
محكم اللجان العلمية الدائمة لترقية االساتذة لتخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  -1

 إلى اآلن 2013
محكم اللجان العلمية الدائمة لترقية االساتذة المساعدين لتخصص المناهج وطرق التدريس  -2

 إلى اآلن 2013وتكنولوجيا التعليم  
اللجنة العلمية الدائمة البينية المنبثقة عن اللجان العلمية الدائمة لالساتذة واالساتذة عضو  -3

 2013المساعدين لتخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم 
 2014/ 2013عضو تحكيم اللجان العلمية الدائمة لالساتذة المساعدين للتخصصات الهندسية  -4
 القاهرة -عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  -5
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  القاهرة -ضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ع -6
 عمارات العبور - القاهرة  -عضو جمعية التنمية التكنولوجية  -7

 المشروعات التي شارك فيها
المجلس  -  2017المنوفية  بمشروع الجودة  بكلية التربية جامعة  رئيس فريق الطالب والخريجون -1

 األعلى للجامعات المصرية
 -  2017رئيس فريق التدريس والتعلم والتقويم بمشروع الجودة  بكلية التربية جامعة المنوفية   -2

 المجلس األعلى للجامعات المصرية
 -  2016رئيس فريق مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية جامعة المنوفية   -3

 المجلس األعلى للجامعات المصرية 
 -رئيس فريق مشروع تحويل المقررات إلى مقررات الكترونية بكلية التربية جامعة المنوفية   -4

 2016 -المجلس األعلى للجامعات المصرية
المجلس األعلى للجامعات  -البنية األساسية بكلية التربية جامعة المنوفية  رئيس مشروع تطوير  -5

 2016 -المصرية
عضو فريق توصيف مقررات قسم المناهج ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية  -6

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
ة االلكترونية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية عضو فريق إعداد بنوك األسئل -7

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
عضو فريق إعداد الخطة االستراتيجية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية  -8

 ات المصريةالمجلس األعلى للجامع -  2016جامعة المنوفية  
عضو فريق توصيف البرامج بكلية التربية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية  -9

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
مشروع تطوير البنية األساسية بكلية التربية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية  -10

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016جامعة المنوفية  بكلية التربية 
 –وزارة التربية والتعليم   -مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بجامعة المنوفية  -11

 هيئة تطوير التعليم بالتعاون مع كندا.
بالتعاون مع البنك  هيئة تطوير التعليم  –وزارة التربية والتعليم  -مشروع تحسين التعليم الثانوي -12

 2010الدولي 
هيئة تطوير التعليم بالتعاون مع هيئة المعونة  –وزارة التربية والتعليم  -مشروع كادر المعلم  -13

 2008األمريكية 
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المجلس األعلى للجامعات المصرية  -جامعة المنوفية -مشروع ضمان الجودة بكلية التربية  -14
 2004ضمن برنامج تطوير كليات التربية 

المجلس األعلى  -جامعة المنوفية –كلية التربية  -شروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسم -15
 2006 للجامعات المصرية

ضمن برنامج تطوير  -المجلس األعلى للجامعات المصرية  -مشروع تطوير التربية العملية  -16
 2005كليات التربية 

 2005مشروع تطوير التعليم في مصر وزارة التربية والتعليم  -مشروع التقويم الشامل  -17
 2004مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة شيفلد -مشروع التصميم والتقانة  -18
مملكة البحرين بالتعاون مع بريطانيا وهيئة   -مشروع تطوير التعليم الثانوي الصناعي  -19

 SVQ , GNVQ,SGA .1997-2004المؤهالت االسكتلندية  
المجلس األعلى للجامعات المصرية  -مشروع البنية األساسية لشبكة االنترنت لكليات التربية -20

 كلية التربية جامعة المنوفية -ضمن برنامج تطوير كليات التربية 
 2006-2004مشروع تطوير كليات التربية بجمهورية مصر العربية -21
 2005 المنوفية وحلوان مشروع الساعات المعتمدة بين جامعتي -22
 التدريس كلية التربية جامعة المنوفية  هيئة أعضاء أداء تقويم مشروع -23
 جامعة المنوفية  FLDPالقدرات  تنمية مشروع -24
 FOEP 2004التربية  كليات تطوير بمشروع مدرب -25
 2004 التربية جامعة المنوفية لكليات الجودة ضمان بمشروع مدرب -26
 2005عضو فريق إعداد المعايير الخاصة بكلية التربية جامعة المنوفية  -27
عضو فريق توصيف البرامج بكلية التربية ضمن مشروع التحسين المستمر لالعتماد والجودة  -28

 2004 كلية التربية جامعة المنوفية –
دة عضو فريق توصيف مقررات قسم المناهج ضمن مشروع التحسين المستمر لالعتماد والجو  -29

 2004كلية التربية جامعة المنوفية  –
المجلس األعلى للجامعات  -عضو مشروع التدريب اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس  -30

 2009 المصرية
عضو مشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة واالعتماد ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ،  -31

 2004 مصر
 2009 تعليم الكبار بالمنوفية مركزمدير  -32
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مسؤول عن مشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة واالعتماد عمادة التعلم اإللكتروني  -33
 2010 المملكة العربية السعودية -والتعلم عن بعد

 2010رئيس وحدة ضمان الجودة واالعتماد بعمادة التعلم اإللكتروني  -34
المملكة العربية - عن بعدمدير مشروع الدراسة الذاتية لعمادة التعلم اإللكتروني والتعلم  -35

 2010 السعودية
 USAID REP 2008عضو في مشروع تطوير التعليم  -36

 الهيئات الدولية التي عمل معها
مشروع تحسين التعليم في مرحلة   -وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كندا   –هيئة تطوير التعليم  .1

 الطفولة المبكرة
مشروع تحسين التعليم  -التربية والتعليم ، بالتعاون مع البنك الدولي وزارة و هيئة تطوير التعليم  .2

 العام الثانوي
 مملكة البحرين  – والتقانة مشروع التصميم   - اليونسكو ومكتب التربية العربي .3
 مملكة البحرين –الصناعي  مشروع تطوير التعليم الثانوي -هيئة المؤهالت البريطانية  .4
 مشروع كادر المعلم -ية هيئة المعونة األمريك .5
 تطوير التعليم الثانويمشروع  – وزارة التربية والتعليم مملكة البحرين- ةالمؤهالت االسكتلنديهيئة  .6

 الصناعي 
 الدورات التدريبية وورش العمل )كمتدرب(

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016تقويم الطالب ونظم االمتحانات جامعة المنوفية   .1
 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016معايير الجودة في التدريس جامعة المنوفية   .2
 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التخطيط االاستراتيجي جامعة المنوفية   .3
   2017ورشة عمل اعداد االختبارات االلكترونية ، كلية التربية جامعة المنوفية،   .4
مهارات خريجى مؤسسات التعليم العالي : القطاع الطبي والقطاع الهندسي  ورشة عمل " نحو تنمية .5

 10/2016/ 4والقطاع التربوي : المجلس األعلى للجامعات ، جامعة حلوان ، الثالثاء 
دورة تدريبية عن بنوك األسئلة االلكترونية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية  .6

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
دورة تدريبية االعتماد األكاديمي ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية جامعة  .7

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016المنوفية  
  2006 - المجلس األعلى للجامعات -دورة تدريبية عن المعايير القومية في التعليم  .8
  2006 - المجلس األعلى للجامعات -النظراء جعين ادورة تدريبية عن المر  .9
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 2007 - جامعة المنوفية -ورشة عمل المشروعات التنافسية  .10
 2008 - جامعة بنها  -اهج وطرق التدريس ناتجاهات البحث في المعمل ورشة  .11
 95/1996جامعتي أسيوط والمنوفيةالجامعى ورشة عمل إعداد المعلم   .12
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -ورشة عمل تحسين الطفولة المبكرة  .13
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -ورشة عمل تحسين التعليم الثانوي  .14
  ج.م.ع  –التربية والتعليم  وزارة -تطوير مناهج الطفولة دورة تدريبية عن  .15
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -دورة تدريبية عن الدمج في مرحلة رياض األطفال  .16
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -دورة تدريبية عن مهارات االتصال في مرحلة رياض األطفال  .17
 ج.م. ع –التربية والتعليم  وزارة -دورة تدريبية عن تهيئة مؤسسات رياض األطفال لالعتماد  .18
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -التوجيه الفني في التعليم الثانوي  دورة تدريبية عن .19
 ج.م.ع –وزارة التربية والتعليم  -دورة تدريبية عن التعلم النشط في التعليم الثانوي  .20
 المنوفية وعين شمس. ةجامع -  TOTدورة تدريب المدربين   .21
البرنامج التدريبي بمدينة السادس من أكتوبر على منظومة التقويم الشامل ضمن مشروع  .22

 عليم في مصر.تطوير الت
 لتنمية القدرات بوزارة التعليم العالي المركز القومي  TOTمدربين  تدريبية إعداددورة  .23
 ورشة عمل تطوير الدراسات العليا جامعتي المنوفية وحلوان .24

 البرامج التدريبية المشارك فيها كمدرب
المجلس األعلى للجامعات "تقويم الطالب ونظم االمتحانات" جامعة المنوفية، ندورة تدريبية ع .1

   2017، المصرية
المجلس األعلى للجامعات " معايير الجودة في التدريس "جامعة المنوفية،  دورة تدريبية عن .2

   2017، المصرية
، المجلس األعلى للجامعات المصرية"التخطيط االاستراتنيجي "جامعة المنوفية،  دورة تدريبية عن .3

2017   
 كيفية كتابة مقترحات المشروعات" جامعة المنوفية" دورة تدريبية عن .4
 العالي التعليم وزارة – المشروعات إدارة وحدة - عن تقييم المشروعات تدريبية دورة .5
 لتنمية القدرات بوزارة التعليم العالي يالمركز القوم  TOTدورة تدريب مدربين   .6
 -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -معايير الجودة في العملية التدريسية  .7

 حتى اآلن  2004جامعتي المنوفية والقاهرة  في الفترة من 



 

 

21 
 

المنوفية   ةامعج  -ركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات م -التخطيط االستراتيجي  .8
 حتى اآلن  2004من 

جامعتي  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات -تصال في التعليم مهارات اال .9
 حتى اآلن  2004المنوفية والقاهرة  من 

 ةجامع -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات - استخدام التكنولوجيا في التعليم .10
 حتى اآلن  2004المنوفية من 

 -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .11
 حتى اآلن   2004جامعتي المنوفية والقاهرة  من 

جامعة المنوفية من  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -تصميم المقررات  .12
 حتى اآلن 2004

جامعة المنوفية  –درات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مركز تنمية ق -التعليم االلكتروني  .13
 حتى اآلن  2004

جامعة المنوفية   -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -التدريس الفعال .14
 حتى اآلن 2004

جامعة المنوفية   -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -مهارات العرض الفعال .15
 اآلن حتى  2004

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات -تقويم التدريس الجامعي  .16
2004 -2006  

جامعة المنوفية  من  -قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ةمركز تنمي -التنمية  المهنية .17
2004 - 2006  

وزارة التربية والتعليم  –هيئة تطوير التعليم  -مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  .18
     2009 1بالتعاون مع كند

وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك   –هيئة تطوير التعليم  -مشروع تحسين التعليم الثانوي .19
   2009الدولي 

جامعة المنوفية  من  -أعضاء هيئة التدريس والقيادات قدرات ةمركز تنمي -إدارة التغيير .20
2004 -2006 

جامعة المنوفية  من  -قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ةمركز تنمي -مهارات التفكير .21
2004 -2006 
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فية  جامعة المنو  -قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ةمركز تنمي -تقييم أداء المؤسسات  .22
 2006- 2004من 

جامعة المنوفية   -قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ةمركز تنمي -بطاقة األداء المتوازن  .23
 2006- 2004من 

 الخبرات واالهتمامات األكاديمية
 تطوير التعليم بجميع مراحله قبل الجامعي والتعليم الجامعي مشروعات  .1
  الجامعيلكترونية في التعليم قبل الجامعي والتعليم تطوير المقررات اإل .2
عداد المناهج واللوائح للكليات بالتعليم الجامعي  .3  تطوير وا 
 تطوير طرق وأساليب التدريس وتطبيقاتها في التعليم  .4
 تطوير نظم إدارة المؤسسات التعليمية  .5
 توظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم .6
    LMSيئات التعلم في مجاالت   التعليم االلكتروني وتطوير ب .7
 الجودة في المؤسسات التعليمية  .8

 االستشاراتو الخبرات واالهتمامات في مجال التدريب
 الجامعي متطوير التعليالتدريب واالستشارات في مجال  .1
 والمقررات التعليمية  جوتطوير المناهالتدريب واالستشارات في مجال تصميم  .2
 التدريب واالستشارات في مجال إعداد ومراجعة لوائح الكليات والمعاهد  .3
 التدريب واالستشارات في مجال ضمان الجودة واالعتماد في التعليم العالي وقبل الجامعي .4
  األكاديميالتدريب واالستشارات في مجال تهيئة المؤسسات التعليمية لالعتماد  .5
 وقبل الجامعيجامعي يط االستراتيجي لمؤسسات التعليم الالتدريب واالستشارات في مجال التخط .6
 التدريب واالستشارات في مجال التخطيط للمشروعات التنافسية في مجاالت تطوير التعليم  .7
 العالي متطوير التعليإعداد ومراجعة وتقييم مقترحات مشروعات  .8
  اإلستراتيجيةإعداد ومراجعة وتقييم الخطط  .9

دارة التغيير والمتابعةالتدريب واالستشارات  .10  في مجال إدارة المخاطر وا 
 التدريب واالستشارات في مجال التقييم والقياس والمتابعة  .11
 التدريب واالستشارات في مجال التعليم االلكتروني  .12
 التدريب واالستشارات في مجال مشروعات تحسين التعليم  .13
 التدريب واالستشارات في مجال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل  .14
  اإلستراتيجيةوتنفيذ الخطط  العاليإدارة مشروعات تطوير التعليم  .15
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 األداء وبطاقة األداء المتوازن بالتعليم العالي  اتالتدريب واالستشارات في مجال مؤشر  .16
 الخبرات واالهتمامات األكاديمية والتنموية

 :المجاالت التالية  في التدريب .1
 .االستراتيجي التخطيط .2
عداد تإدارة االجتماعا .3  . التقارير وا 
 . توتقدير االحتياجاالمشكالت  حل .4
 .التدريس  مهارات .5
 الفعال  والعرض التواصل مهارات .6
 استخدام التكنولوجيا في التعليم .7
  .تقويم التدريس الجامعي .8
 .الطالبنظم االمتحانات وتقويم  .9

 للعاملين في التعليم . التنمية  المهنية .10
 .الكبار وتدريب تعليم .11
 العمل سوق دراسات .12

 في مصر  لخبرات في التعليم العاليا  
 .2018-2015 جامعة المنوفية التعليم والطالبعضو مجلس الجامعة لشئون  .1
 حتى اآلن-2009 جامعة المنوفيةعضو مجلس كلية التربية  .2
 .2018-2015 جامعة المنوفيةكلية التربية  التعليم والطالبشئون  رئيس مجلس .3
 حتى اآلن-2009 جامعة المنوفيةعضو مجلس الدراسات العليا كلية التربية  .4
 -2013جامعة المنوفية ت أعضاء هيئة التدريس والقيادات عضو مجلس إدارة مركز تنمية قدرا .5

2016. 
 .2018 -2015التربية بجامعة المنوفية  عضو مجلس إدارة مركز تعليم الكبار كلية .6
 2009 كلية التربية جامعة المنوفية رئيس قسم المناهج وطرق التدريس .7
 حتى اآلن 2018رئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنوفية  .8
 2010-2009 جامعة المنوفية  –مجلس إدارة تعليم الكبار بكلية التربية  عضو .9

 2011-2009عضو مجلس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية  .10
 عضو مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية .11

2009-2015 
 2011-2009  رئيس مجلس البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية جامعة المنوفية .12
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 في مصر  التعليم العاليلخبرات في تابع ا

 2009-2004 جامعة المنوفية –رئيس لجنة المعامل بكلية التربية  .13
  2017الطالب والخريجون  بمشروع الجودة  بكلية التربية جامعة المنوفية  معيار رئيس فريق  .14

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -
الجودة  بكلية التربية جامعة المنوفية  التدريس والتعلم والتقويم بمشروع معيار رئيس فريق  .15

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2017
 -  2017رئيس فريق مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية جامعة المنوفية   .16

 المجلس األعلى للجامعات المصرية 
 -ربية جامعة المنوفية  رئيس فريق مشروع تحويل المقررات إلى مقررات الكترونية بكلية الت .17

 2016 -المجلس األعلى للجامعات المصرية
المجلس األعلى  -رئيس مشروع تطوير البنية األساسية بكلية التربية جامعة المنوفية   .18

 2016 -للجامعات المصرية
عضو فريق توصيف مقررات قسم المناهج ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية  .19

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016ة المنوفية  التربية جامع
عضو فريق إعداد بنوك األسئلة االلكترونية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية  .20

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016بكلية التربية جامعة المنوفية  
الفاعلية التعليمية بكلية  عضو فريق إعداد الخطة االستراتيجية ضمن مشروع تطوير ودعم .21

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
عضو فريق توصيف البرامج بكلية التربية ضمن مشروع تطوير ودعم الفاعلية التعليمية بكلية  .22

 المجلس األعلى للجامعات المصرية -  2016التربية جامعة المنوفية  
ية جامعة المنوفية ووزارة التربية والتعليم في مشروع تحسين الطفولة منسق بين كلية الترب .23

 2009المبكرة  في مصر 
وزارة التربية والتعليم  -بالمنوفية  ةكلية التربيمدير مشروع تحسين الطفولة المبكرة في نائب  .24

 2009مصر –
بالتعاون مع  وزارة التربية بالمنوفية  ةكلية التربيعضو مشروع تحسين التعليم الثانوي في  .25

 . 2009مصروالتعليم في 
عضو مشروع كادر المعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز القومي لالمتحانات وهيئة  .26

 .2008 التقويم والقياس األمريكية
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 في مصر  لخبرات في التعليم العاليتابع ا

أعضاء هيئة التدريس والقيادات على مستوى  مدرب في البرامج المختلفة لمشروع تنمية قدرات .27
 حتى اآلن  2004 الكلية والجامعة

 حتى اآلن.  2004القاهرة مدرب بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة  .28
مدرب في برنامج منظومة التقويم الشامل ضمن مشروع تطوير التعليم في مصر بسرس  .29

 الليان.
 FOEP 2006عضو مشروع الجودة واالعتماد بالكلية ضمن مشروع تطوير كليات التربية  .30
 2006لالعتماد جامعة المنوفية   لالمستمر والتأهي مشروع التحسين عضو .31
جامعة المنوفية  كأحد مشروعات تطوير  –عضو مشروع تطوير التربية العملية بكلية التربية  .32

 FPEP  2006كليات التربية 
 2006 جنة تقويم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية مشروع تطوير كليات التربيةعضو ل .33
 2006 توصيف وتطوير المقررات الدراسية الخاصة بكلية التربية لجنةعضو  .34
بإدخال تكنولوجيا المعلومات للجامعات المصرية ضمن مشروع  الخاصةعضو اللجنة  .35

 2007تكنولوجيا المعلومات
البنية األساسية لتوصيل خدمة اإلنترنت لجميع األقسام العلمية واإلدارية استكمال  عضو لجنة .36

 2007 لمجلس األعلى للجامعاتا -بالكلية والمدرجات والقاعات الدراسية 
 2007ة مشروع تطوير كليات التربي -مشرف على معامل تكنولوجيا التعليم الواردة للكلية  .37
 2006بتقويم المعامل بكليات التربية مشروع تطوير كليات التربية الخاصةعضو اللجنة  .38
، المشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  .39

 البشرية والتكنولوجية . التنميةوجمعية ، والجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 
عضو مشروع تقويم المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية وذلك من خالل برنامج تقويم  .40

 .للتقويم واالمتحاناتالمدارس التابع للمركز القومي 
وكلية االقتصاد ، وكلية التربية النوعية ، الماجستير والدكتوراه بالكلية لى رسائل اإلشراف ع .41

 يس.قناة السو ، وجامعة المنزلي بالجامعة 
، وكلية التربية النوعية ، المشاركة فى المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية  .42

 وجامعات الزقازيق وقناة السويس.، وكلية االقتصاد المنزلي بالجامعة 
، والجامعات المصرية ، حضور العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية في الجامعة  .43

 .والجامعات العربية من خالل المشاركة بالبحوث العلمية 
 حتى اآلن 2001 جامعة المنوفية -كلية التربية  -تدريسعضو مجلس قسم المناهج وطرق ال .44
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 في مصر  لخبرات في التعليم العاليتابع ا
 حتى اآلن -2004 جامعة المنوفية -كلية التربية  -الدراسات العليا  لجنةعضو  .45
 2009-2004 جامعة المنوفية -كلية التربية  -شئون الطالب والتعليم  لجنةعضو  .46
 2009-2004جامعة المنوفية -كلية التربية  -العالقات الثقافية  لجنة عضو  .47
 2015-2013 جامعة المنوفية -كلية التربية  -خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لجنةعضو  .48
 2018-2015لمنوفيةجامعة ا -عضو مجلس إدارة مجلة كلية التربية  .49
 .2018-2015 رئيس لجان األنشطة الطالب وريادة األسر وتحكيم المسابقات الثقافية بالكلية .50
 لمجلس األعلى للجامعات.ا  - والدكتوراهعضو لجنة معادلة شهادات الماجستير  .51
 التربية والتعليم ةعضو لجنة األنشطة والفعاليات المختلفة على مستوى وزار  .52
  2012-2009تنمية البيئة والمجتمع في كلية التربية جامعة المنوفية مدير قوافل  .53

األنشطة العلمية والتطبيقية في مملكة البحرين واليونسكو وبريطانيا 

 GNVQ, NVQ,GSVQ ,SVQ ,SGA,SQAوهيئة المؤهالت 
المشاركة مع اليونسكو ومكتب التربية العربي كمدرب في تدريب موجهي ومعلمي دول مجلس  .1

 التعاون الخليجي للمرحلة اإلعدادية في التصميم والتقانة .
في مملكة البحرين باالشتراك مع هيئة المؤهالت الصناعي إعداد وثيقة تطوير التعليم الثانوي  .2

SGA  , SQA 
باالشتراك مع هيئة المؤهالت الصناعي رئيس لجنة  إعداد المواصفات المهنية لخريج التعليم الثانوي  .3

SGA  , SQA. 
رئيس لجنة إعداد الكفايات ومحتوى المناهج المختلفة وتأليف الكتب باالشتراك مع هيئة المؤهالت  .4

SGA  , SQA. 
  SGA   SQAرئيس لجنة إعداد أدلة المعلمين للمناهج المختلفة باالشتراك مع هيئة المؤهالت  .5
وكذا بعض الجامعات عضو لجنة تحكيم البحوث  للمؤتمرات في المملكة العربية السعودية  .6

 . 2001السعودية وخاصة جامعة الملك فهد كلية الهندسة والبترول 
في مملكة لتطوير التعليم الثانوي العديد من اللجان الفنية الفرعية للتخصصات المختلفة  رئيس .7

 البحرين 
  البحرين.تقييم نظام التوازي في التعليم الثانوي في مملكة  عضو مشروع .8
األنشطة والفعاليات المختلفة الخاصة بأعمال اإلشراف والتوجيه التربوي والتدريب في رئيس لجنة  .9

 مملكة البحرين.
 ورش العمل التدريبية للمعلمين أو الموجهين في مملكة البحرين. تنظيم عدد من .10
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األنشطة العلمية والتطبيقية في مملكة البحرين واليونسكو تابع 

 GNVQ, NVQ,GSVQ ,SVQوبريطانيا وهيئة المؤهالت 

,SGA,SQA 
النظام  -إعداد المواصفات المهنية لخريج التخصصات الكهربائية بالتعليم الثانوي الصناعي .11

 .SGA  , SQAالمطور باالشتراك مع هيئة المؤهالت االسكتلندية 
 -إعداد الكفايات ومحتوى المناهج للتخصصات الكهربائية المختلفة بالتعليم الثانوي الصناعي .12

 .SGA  , SQAالنظام المطور باالشتراك مع هيئة المؤهالت االسكتلندية 
النظام المطور  -إعداد وتطوير مناهج الماكينات الكهربائية بالتعليم الثانوي الصناعي .13

 .  SGA  , SQAباالشتراك مع هيئة المؤهالت االسكتلندية 
النظام المطور  -ي الصناعيإعداد وتطوير مناهج التمديدات الكهربائية بالتعليم الثانو  .14

 .SGA  , SQAباالشتراك مع هيئة المؤهالت االسكتلندية 
النظام المطور باالشتراك  -إعداد وتطوير مناهج الصيانة الكهربائية بالتعليم الثانوي الصناعي .15

 .SGA  , SQAمع هيئة المؤهالت االسكتلندية 
 النظام المطور . -الثانوي الصناعيإعداد وتطوير مناهج األجهزة المنزلية بالتعليم  .16
 النظام المطور. -المكتبية بالتعليم الثانوي الصناعي ةإعداد وتطوير مناهج صيانة األجهز  .17
 النظام المطور . -المشاركة في إعداد وثيقة مناهج التعليم الثانوي الصناعي .18
بالتعليم  إعداد كفايات ومحتوى منهج المشــــروعات الصــــناعية الصــــغيرة لجميع التخصــــصــــات .19

 الثانوي الصناعي.
 إعداد كتاب المشروعات الصناعية الصغيرة في التعليم الثانوي الصناعي .20
 المشاركة في إعداد دليل المعلم لمقرر المشروعات الصغيرة بالتعليم الثانوي الصناعي. .21
 المشاركة في إعداد وتطوير مناهج الصحة والسالمة بالتعليم الثانوي الصناعي  .22
 في إعداد كفايات معلمي التعليم الثانوي الصناعي. المشاركة .23
بالتعليم الثانوي الصــــــــــــــناعي  نإعداد امتحانات التوظيف للمعلمين الجدد الوافدين والبحرينيي .24

 للتخصصات الكهربائية 
 إعداد امتحانات التوظيف للمعلمين األوائل بالتعليم الثانوي الصناعي للتخصصات الكهربائية .25
 والوافدين في الجوانب التربوية. نالجدد البحرينييتدريب المعلمين  .26
تدريب موجهي ومعلمي دول مجلس التعاون الخليجي للمرحلة اإلعدادية في التقانة من خالل  .27

 الدورة الخاصة بمكتب التربية العربي.
 تدريب معلمي ومنسقي المشروعات الصغيرة بالتعليم الثانوي الصناعي. .28
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ة في مملكة البحرين واليونسكو وبريطانيا األنشطة العلمية والتطبيقي

 GNVQ, NVQ,GSVQ ,SVQ ,SGA,SQAوهيئة المؤهالت 
 المشاركة في لجان المقابالت الشخصية لتوظيف المعلمين الجدد بالتعليم الثانوي الصناعي.  .29
 المشاركة في لجان المقابالت الشخصية لتوظيف المعلمين األوائل بالتعليم الثانوي الصناعي. .30
المشـاركة في لجان وضـع مواصـفات وشـراء المقننات والماكينات ألقسـام الماكينات الكهربائية   .31

 والتمديدات الكهربائية والصيانة الكهربائية بالتعليم الثانوي الصناعي.
اركة في لجان المناقصـــــــــــات والعروض المختلفة للشـــــــــــركات لتجهيز المدارس الثانوية المشـــــــــــ .32

 الصناعية.
نية الفرعية لتخصــــــــــــصــــــــــــات الكهربائية )الماكينات الكهربائية  والتمديدات رئاســــــــــــة اللجان الف .33

 الثانوي الصناعي. مالكهربائية والصيانة الكهربائية ( بالتعلي
 رئاسة اللجان الفنية الفرعية لمقرر الصحة والسالمة بالتعليم الثانوي الصناعي. .34
 م الثانوي الصناعي.المشاركة في لجنة تقييم تجربة تطبيق نظام التوازي بالتعلي .35
 المشاركة في المؤتمرات التربوية والندوات التي تعقدها الوزارة .36
 تحكيم المسابقات العلمية بين المدارس الثانوية بمملكة البحرين .37
أعمال اإلشــــــــراف والتوجيه التربوي على المناهج المطورة لكقســــــــام الكهربائية بالتعليم الثانوي  .38

 الصناعي.
توجيه التربوي على المقررات االختيارية واالمتحانات الخاصــة بها بالتعليم أعمال اإلشــراف وال .39

 الثانوي العام.
 اإلشراف على تجهيز المعامل والورش بالتعليم الثانوي الصناعي .40
أعمال اإلشــــــراف والتوجيه التربوي على مقررات المشــــــروعات الصــــــغيرة والصــــــحة والســــــالمة  .41

 بالتعليم الثانوي الصناعي.
 في عقد المشاغل التدريبية للمعلمين الجدد بالتعليم الثانوي الصناعي . المشاركة .42
 عقد المشاغل التربوية لمعلمي األقسام الكهربائية بالتعليم الثانوي الصناعي. .43
عقد المشـــــــاغل التربوية وورش العمل حول مقرر الصـــــــحة والســـــــالمة لمعلمي التعليم الثانوي  .44

 النظام المطور . -الصناعي
المشــاغل التربوية وورش العمل حول مقرر المشــروعات الصــغيرة لمعلمي التعليم الثانوي عقد  .45

 النظام المطور . -الصناعي
النظــام المطور  -إعــداد االمتحــانــات النظريــة والعمليــة لطالب التعليم الثــانوي الصــــــــــــــنــاعي .46

 تخصص الماكينات الكهربائية.



 

 

29 
 

النظــام المطور  -يم الثــانوي الصــــــــــــــنــاعيإعــداد االمتحــانــات النظريــة والعمليــة لطالب التعل .47
 تخصص التمديدات الكهربائية

النظــام المطور  -إعــداد االمتحــانــات النظريــة والعمليــة لطالب التعليم الثــانوي الصــــــــــــــنــاعي .48
 تخصص الصيانة الكهربائية.

النظــام المطور  -إعــداد االمتحــانــات النظريــة والعمليــة لطالب التعليم الثــانوي الصــــــــــــــنــاعي .49
 ة المنزلية.تخصص األجهز 

النظــام المطور  -إعــداد االمتحــانــات النظريــة والعمليــة لطالب التعليم الثــانوي الصــــــــــــــنــاعي .50
 تخصص صيانة األجهزة المكتبية.

األنشطة العلمية والتطبيقية في المملكة العربية السعودية جامعة 

 التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعدعمادة  الملك سعود
جامعة الملك  -لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد  اإلستراتيجيةإعداد الخطة المشاركة في  .1

 1432/ 1431سعود للعام الدراسي 
إعداد خطة إدارة المخاطر وسياستها لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد للعام الدراسي  .2

 هـ1432/ 1431
االستراتيجية لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد إعداد خطة االتصال الخاصة بتنفيذ الخطة  .3

 هـ1432/ 1431
 ـ1432/ 1431إعداد خطة إدارة التغيير لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد  .4
 1432/ 1431إعداد خطة التقييم والمتابعة  لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد  .5
ة بتنفيذ الخطة االستراتيجية لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن المشاركة في ورشة العمل الخاص .6

 هـ 1432/ 1431بعد للعام الدراسي 
  1432/ 1431المشاركة في اجتماعات عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد للعام الدراسي  .7
والتعلم عن بعد للعام المشاركة في اجتماعات وكالة التطوير والجودة بعمادة التعليم اإللكتروني  .8

 1432/ 1431الدراسي 
إعداد ورقة عمل عن "استشراف مستقبل التعليم االلكتروني في القرن الحادي والعشرين" عمادة  .9

 1432 /1 /26التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد ،جامعة الملك سعود ، 
د ، عمادة المهارات حضور ورشة العمل " القيادة والتخطيط االستراتيجي " جامعة الملك سعو  .10

 هـ 1432 /1 /15 -12، في الفترة من 
 إعداد مشروع الحصول على االعتماد األكاديمي لعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد .11
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ودية األنشطة العلمية والتطبيقية في المملكة العربية السعتابع : 

 دالتعليم اإللكتروني والتعلم عن بععمادة  جامعة الملك سعود
حضور ورشة العمل " التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة " عمادة الجودة ، جامعة الملك  .12

 هـ 1432 /1 /21 -20سعود ، في الفترة من 
 مهام وحدة الجودة في عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد مقترحإعداد  .13
جامعة الملك  والتعلم عن بعدواالعتماد بعمادة التعليم االلكتروني  الجودة رئيس وحدة ضمان .14

 2010/2011 سعود
 في عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد إعداد مهام وكيل التطوير والجودة  .15
 عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدلإعداد التقرير السنوي  .16
 جامعة الملك سعود -حضور ورشة العمل الخاصة ببطاقة األداء المتوازن  .17
 شروع الدراسة الذاتية بعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدم إعداد .18
 جامعة الملك سعود الجامعيحضور ورشة العمل الخاصة بتفعيل مصادر التعلم في تحسين التعليم  .19
جامعة  -بعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد واالعتماد الجودة لضمان داخلي نظام إنشاء .20

 الملك سعود
 الجودة لعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدالتطوير و لالئحة الداخلية لوحدة اإعداد  .21
عمادة التعلم اإللكتروني إعداد ورقة عمل عن "المواصفات القياسية للتعليم االلكتروني" ،  .22

 1432 /5 /12، والتعلم عن بعد ، جامعة الملك سعود 
عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد "االلكترونيالجودة في التعليم "إعداد ورقة عمل عن  .23

 1432 /1 /26، جامعة الملك سعود ، 
عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم  مراجعة برامج تدريب التعليم االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس .24

 1432 /1 /26عن بعد ، جامعة الملك سعود ، 
والتعلم عن  اتيجية لعمادة التعليم االلكترونيمراجعة المشروعات المتضمنة في الخطة االستر  .25

 1432 /1 /26بعد عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد ، جامعة الملك سعود ، 
 مراجعة مؤشرات األداء لمشروعات المتضمنة في الخطة االستراتيجية لعمادة التعليم االلكتروني .26
 الستخدام السبورة الذكية في التدريسمراجعة بطاقة مالحظة ألعضاء هيئة التدريس  .27
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن مراجعة خطط تنفيذ المشروعات بالخطة االستراتيجية ل .28

 .بعد
 جامعة الملك سعود Virtual Classroomاالفتراضية  دورة تدريبية في الفصولالمشاركة في  .29
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ودية العربية السعاألنشطة العلمية والتطبيقية في المملكة تابع : 

 دالتعليم اإللكتروني والتعلم عن بععمادة  جامعة الملك سعود
 مراجعة مقترح إلنشاء برنامج دبلوم اختصاصي تعليم الكتروني .30
اإلعداد لمشروع األيزو وما يتعلق به من استشارات أو تدريب أو توصيف حتى الحصول  .31

 لم عن بعدعمادة التعليم االلكتروني والتعل على شهادة األيزو
 هيئة تدريس بجامعة الملك سعود ألعضاءمقياس االتجاه نحو استخدام السبورة الذكية  مراجعة .32
 مراجعة مقياس االتجاه نحو استخدام السبورة الذكية لطالب جامعة الملك سعود .33
عن عمادة التعليم االلكتروني والتعلم تطوير دليل العمادة " نحو بيئة تعليم إلكتروني متميزة" ل .34

 بعد
عمادة التعليم االلكتروني ل ج e-Podiumدورة تدريبية في المنصات التفاعلية  المشاركة في .35

 امعة الملك سعودجوالتعلم عن بعد 
عمادة التعليم االلكتروني ل  Smart boardدورة تدريبية في السبورة التفاعلية  المشاركة في .36

 الملك سعود جامعة والتعلم عن بعد
دورة تدريبية استخدام تطبيقات التعلم اإللكتروني المساندة لنظم إدارة التعلم  المشاركة في .37

 اإللكتروني جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية جامعة األنشطة العلمية والتطبيقية في 

 عمادة شؤون المكتبات وتقنية المعلومات الملك سعود
 باللغة العربية وتقنية المعلومات مراجعة الخطة االستراتيجية  لعمادة شؤون المكتبات  .1
للعام الدراسي وتقنية المعلومات شؤون المكتبات لعمادة إعداد خطة إدارة المخاطر وسياستها  .2

 هـ1433/ 1432
وتقنية المعلومات شؤون المكتبات لعمادة إعداد خطة االتصال الخاصة بتنفيذ الخطة االستراتيجية  .3

 هـ1433/ 1432للعام الدراسي 
 هـ1433/ 1432للعام الدراسي وتقنية المعلومات شؤون المكتبات لعمادة إعداد خطة إدارة التغيير  .4
 1432للعام الدراسي وتقنية المعلومات شؤون المكتبات لعمادة إعداد خطة التقييم والمتابعة   .5

 هـ1433/
 وتقنية المعلومات جامعة الملك سعودشؤون المكتبات ن لعمادة إعداد بطاقة األداء المتواز  .6
على المخطط المعماري وتقنية المعلومات نقل الخطة االستراتجية لعمادة شؤون المكتبات  .7

 االستراتيجي باللغة العربية.
8.  
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األنشطة العلمية والتطبيقية في المملكة العربية السعودية تابع : 

 عمادة شؤون المكتبات وتقنية المعلومات جامعة الملك سعود
 –) األهداف وتقنية المعلومات إعداد ومراجعة بطاقة األداء المتوازن لعمادة شؤون المكتبات  .9

 مؤشرات األداء للمبادرات( باللغة العربية –مؤشرات األداء لكهداف  –المبادرات 
باللغة وتقنية المعلومات مراجعة وتطوير الخطة االستراتيجية  لعمادة شؤون المكتبات  .10

وما يرتبط بها من خطط : خطة المخاطر ، خطة التغيير واالتصال ،  خطة المتابعة  نجليزيةاإل
 والتقييم.

على المخطط المعماري وتقنية المعلومات نقل الخطة االستراتجية لعمادة شؤون المكتبات  .11
 الستراتيجي باللغة االنجليزيةا
 –) األهداف وتقنية المعلومات إعداد ومراجعة بطاقة األداء المتوازن لعمادة شؤون المكتبات  .12

 مؤشرات األداء للمبادرات( باللغة االنجليزية –مؤشرات األداء لكهداف  –المبادرات 
تدريب حتى الحصول  ولمشروع األيزو وما يتعلق به من استشارات أ المشاركة في اإلعداد .13

 وتقنية المعلوماتعلى شهادة األيزو لعمادة شؤون المكتبات 
 إعداد ومراجعة مقياس تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة من أعضاء هيئة التدريس .14
 إعداد ومراجعة مقياس تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة من الموظفين واإلداريين .15
 راجعة مقياس تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي عمادة شؤون المكتبات من الفنيينإعداد وم .16
إعداد ومراجعة مقياس رضا المستفيدين من خدمات عمادة شؤون المكتبات من أعضاء هيئة  .17

 التدريس
 وتقنية المعلوماتإعداد مقترح إلنشاء نظام داخلي للجودة لعمادة شؤون المكتبات  .18
 لتفعيل المشروعات المستقبلية الواردة بالخطة االستراتيجية لعمادة شؤون المكتباتإعداد مقترح  .19
 إعداد مقترح لتفعيل االستغالل األمثل لمكتبات جامعة الملك سعود   .20
 وتقنية المعلوماتإعداد مقترح خطة عمل لوكالة التطوير والجودة لعمادة شؤون المكتبات  .21
 وتقنية المعلوماتالمكتبات  إعداد التقرير السنوى لعمادة شؤون .22
دورات تدريبية لموظفي العمادة سواء في مجال الكفاءة الشخصية أو الكفاءة إعداد مقترح  .23

 المهنية لموظفي العمادة
توصيف البرامج التدريبية لموظفي العمادة سواء في مجال الكفاءة الشخصية أو الكفاءة عداد إ .24

 المهنية لموظفي العمادة
 وتقنية المعلوماتشؤون المكتبات  التدريب لتحويلها إلى مركز تدريب لعمادةتصميم قاعة  .25
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ودية األنشطة العلمية والتطبيقية في المملكة العربية السعتابع : 

 دالتعليم اإللكتروني والتعلم عن بععمادة  جامعة الملك سعود

 تدريب الموظفين على إعداد التقرير السنوى والتقارير الدورية للعمادة .26
إعداد مقترح تصميم المناهج لكلية القيادة واألركان تحت إشراف معهد الملك عبداهلل  .27

 لالستشارات
لعمادة شؤون المكتبات  9001إعداد الرؤية والرسالة واألهداف طبقا  للمواصفة الدولية األيزو  .28

 وتقنية المعلومات
لعمادة شؤون  9001األيزو اعداد الوصف الوظيفي للهيكل التنظيمي طبقا  للمواصفة الدولية  .29

 وتقنية المعلوماتالمكتبات 
لعمادة شؤون  9001إعداد المهام المسؤليات لوظائف العمادة طبقا  للمواصفة الدولية األيزو  .30

 وتقنية المعلوماتالمكتبات 
لعمادة  9001إعداد ملف التدريب للحصول على شهادة األيزو طبقا  للمواصفة الدولية األيزو  .31

 وتقنية المعلوماتشؤون المكتبات 
 إعداد قاعدة بيانات التدريب لموظفي العمادة .32
 إعداد مقترح للشهادة المهنية لموظفي العمادة .33
 1440إعداد خطة التنمية العاشرة للعمادة ) األنشطة والبرامج والمشروعات ( حتى عام  .34
 معة الملك سعودإعداد مقترح باستغالل وتوظيف مكتبة األمير سلمان جا .35
 إعداد مقترح الخطة االستراتيجية لمكتبة الملك فهد الوطنية الرياض المملكة العربية السعودية .36

 الشكرخطابات الجوائز وشهادات التقدير و
  2018 لطفولة للعامالملك عبد العزيز المركز العربي لجائزة  .1
 شهادة تقدير من جامعة الملك سعود .2
 االلكتروني جامعة الملك سعود  بمناسبة المشاركة في الخطة االستراتيجيةدرع عمادة التعليم  .3
درع عمادة المكتبات وتقنية المعلومات جامعة الملك سعود بمناسبة المشاركة في الخطة  .4

 االستراتيجية
خطاب شكر من عمادة المكتبات وتقنية المعلومات جامعة الملك سعود  بمناسبة حصولها على  .5

 1435شهادة األيزو 
 خطاب شكر من وزير التربية والتعليم أ.د/ يسرى الجمل على مقترح لتطوير التعليم في مصر  .6
خطاب شكر من وزير التربية والتعليم أ.د/ أحمد زكي بدر على تقديم مجموعة من الكتب ومقترح  .7

 لتطوير التعليم الفني في مصر
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 . 2017للعام متميز في التدريس دبي العالمية األستاذ الجامعى اللجائزة ترشيح الجامعة  .8
واجب الجامعات في ببحث " 2017لجائزة اتحاد جامعات العالم االسالمي للعام ترشيح الجامعة  .9

  "تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتصدى لظاهرة التطرف 
 2019ه/1440للعام  -ب لجائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية واألدترشيح الجامعة  .10

 "اللغة العربية وتحديات العصر " ببحث
لتعزيز التسامح  لجائزة اليونسكو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة ترشيح الجامعة  .11

 ".تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعاتببحث "  2018والالعنف للعام 
اللغة العربية ببحث "  م2018 للعام –ب في اللغة العربية واألد الكويتلجائزة ترشيح الجامعة  .12

  ". ولمةوتحديات الع
 االشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم

 E mail التيلفون الوظيفة االسم

أ.د / عادل 
 أبوالعز سالمة 

أستاذ المناهج 
وطرق التدريس 

كلية التربية 
 جامعة المنوفية

00201279966356 

 

Email:aboualze@yahoo.com  

 

أ.د / عمر سيد 
 خليل 

عميد كلية 
التربية األسبق 
 جامعة أسيوط 

00201000019223 

 

Email:dromarkhalil@yahoo.com 

أ.د / صبحى 
 محمد غنيم 

رئيس جامعة 
 المنوفية األسبق 

00201005203123 Email 

:Ghoneam22000@yahoo.com 

 

 أ.د / حلمي أبوالفتوح عمار
 التعليمتكنولوجيا ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس و تاذ أس

 ا(لشئون التعليم والطالب )سابقكلية التربية وكيل 
 كلية التربية جامعة المنوفية

helmyammar@yahoo.com 

00201009882108 


