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 كلية التربية         

 قسم المناهج وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم    

 

 

 

 (C.Vالسيرة الذاتية) 

 البيانات الشخصية :أوالً: 
 .عماد أبوسريع حسين السيد : االسم

 .جامعة المنوفية  -بشبين الكوم كلية التربية  - أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد:  الوظيفة
 1/1/1978   :اريخ الميالدت
 : متزوج. الحالة االجتماعية: مصري.                            لجنسيةا

 :  العنوان
  محافظة الشرقية - مركز الحسينية -121قطعة  –4مجاورة –ة دمدينة الصالحية الجدي:المنزل

 

جامعة  –بشبين الكوم كلية التربية  –: قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  العمل
 المنوفية                 

           

 التليفون :

 +20482222888: الفاكس         01002677857:   الجوال

 _yahoo.com203040emad@ : البريد االلكتروني 
                                 emadelsayed2012@gmail.com 

 ميةـالعل ؤهالت ـالم 

 –كلية التربية  -بتقدير عام )جيد جدًا مع مرتبة الشرف(  2000بكالوريوس علوم وتربية عام -1
 جامعة المنوفية.

 عة المنوفية .بتقدير عام  ممتاز ـ كلية التربية ـ  جام 2003دبلوم مهني في التربية عام  -2
جيد جدًا ـ عام بتقدير  2004دبلوم خاص في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس عام   -3

 جامعة المنوفية .     -كلية التربية 
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ـ كليــة  بتقــدير عــام ممتــاز  2006 عــامماجســتير فــي التربيــة تخصــص منــاهج وطــرق  تــدريس   -4
الصـناعي فـي  طوير أداء معلمي التعليم الثانويتصور مقترح لت)   بعنوان جامعة المنوفية -التربية 

 (ضوء المعايير المهنية المعاصرة
فاعلية )   بعنوان المنوفيةجامعة  - كلية التربية   -2011 عام  في التربية الفلسفة   دكتوراه  -5

 .(استخدام الكتاب اإللكتروني في تنمية بعض مهارات الرسم الفني لطلبة المرحلة الثانوية الصناعية
 

 فيـالوظي جردـالت  
 إلى 2002 /14/2 من في الفترة وتكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس  معيد -1

 جامعة المنوفية  -كلية التربية   2006 /26/11
  27/11/2006 في الفترة من وتكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس  مساعد مدرس -2

 جامعة المنوفية - ربيةكلية الت 4/2011/ 25 إلى
  2011/ 4/ 26  من في الفترة وتكنولوجيا التعليم تدريسالوطرق  مناهج ال  بقسم   مدرس -3

 .جامعة المنوفية -كلية التربية  30/7/2017حتى 
جامعة  -حتي تاريخه كلية التربية 31/7/2017أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد اعتبارًا من  -4

 المنوفية.
 بيقيةـمية والتطـاألنشطة العلبيان ب ثانياً:
  في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العلياالمقررات التي يقوم بتدريسها 

جامعة  –بكلية التربية  عام وأساسي أدبي الثالثةالفرقة  لطالب التخصص تكنولوجيا تعليم  - 
 .المنوفية 

 جامعة المنوفية . –ة بكلية التربية لطالب الفرقة الثالثة شعبة طفول التخصص تكنولوجيا تعليم  -
 جامعة المنوفية . –سائل تعليمية لطالب الفرقة الرابعة شعبة طفولة بكلية التربية و تكنولوجيا و   -
 .جامعة المنوفية  –بكلية التربية  لطالب الفرقة الثانية شعبة طفولة  التخصص تعليمتكنولوجيا  -
 جامعة المنوفية –شعبة طفولة بكلية التربية لطالب الفرقة األولي  آلي للطفلحاسب  -
 –لطالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة الفرنسية  بكلية التربية  وتطبيقاته في التعليم الحاسب اآللي -

 .جامعة المنوفية
الحاسب اآللي وتطبيقاته في التعليم لطالب الفرقة الثالثة  تعليم أساسي شعبة اللغة االنجليزية    -

 جامعة المنوفية –بية بكلية التر 
 –كلية التربية بشعبة اللغة العربية تعليم أساسي الحاسوب في التعليم لطالب الفرقة الرابعة  -

 .جامعة المنوفية
 .جامعة المنوفية –التدريس المصغر لطالب الفرقة الثانية شعبة طفولة  بكلية التربية   -
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 –الرابعة شعبة طفولة بكلية التربية  لذوي االحتياجات الخاصة لطالب الفرقة طرق تدريس -
 جامعة المنوفية 

جامعة  –وسائل وتكنولوجيا تعليم لطالب الفرقة الثالثة تأهيل تربوي أدبي وعلمي بكلية التربية  -
 المنوفية.

جامعة  –الحاسب اآللي في التعليم  لطالب الدبلوم العام نظام العام الواحد بكلية التربية  -
 المنوفية.

جامعة  –ر المناهج لطالب الدبلوم المهني )تخطيط وتطوير المناهج( بكلية التربية تطوي -
 المنوفية.

 –تكنولوجيا المعلومات واالتصال لطالب الدبلوم المهني)تخطيط وتطوير المناهج(  بكلية التربية  -
 جامعة المنوفية.

 جامعة المنوفية . –تربية قاعة بحث لطالب الدبلوم المهني )تخطيط وتطوير المناهج( بكلية ال -

 جامعة المنوفية. –التدريس اإللكتروني لطالب الدبلوم الخاص)مناهج( بكلية التربية  -

االنتددد ال  كددد  لترددد  اكتولرددد  كتة لكددد  اكرللدددول كتددد ورل ر دددوو تلنلكل رددد  اكت تدددر    -    
 .2021 /2020ف  ور ض األة  ل خالل اك صل اك واس  األلل 

 
 

  وورش العمل العلميةات والندو المؤتمرات 

"  بعنوان المؤتمر العلمي لتحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم حضور  -1
بجامعة المنوفية خالل الفترة من  الذي أقيم رلا ه  اكتح ر ت لتل ه نحل اكرست لل لاكتنرر  "

25-26/2/2009. 

ولوجيا التعليم ، والذي أقيم بدار المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية لتكنحضور  -2
تلنلكل ر  اكت تر  اإلكلتولن " ات  ه ت لقض ر  ر  صول"  "بعنوان الضيافة بجامعة عين شمس

 . 2012إبريل  12- 11في الفترة من 
" اكرتةتل ت اكتوللر  ف  التربية جامعة المنوفية بعنوان  لكلية المؤتمر العلمي الثالثحضور  -3

   .2012ديسمبر  20 -19في الفترة من  رو"رن  25رصو ل   ثلول 

ت  رل لتسلرق ر ووات اكت تر  حضور ورشة عمل بكلية التربية جامعة المنوفية عن "    -4
 .9/2/2014" وذلك يوم الثالثاء الموافق اإلكلتولن 

المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بالتعاون مع كلية حضور    -5
تلنلكل ر  اكت تر  ة جامعة األزهر، والذي أقيم بدار الضيافة بجامعة عين شمس بعنوان" التربي
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 17- 16في الفترة من لاكت ورل اإلكلتولن  عن ل   لةرلح ت اكتح رث ف  اكلةن اك ول " 
 . 2014إبريل 

نس ن ف  اكتولر  للن ء اإل " لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  الرابعالمؤتمر العلمي حضور  -6
   .2014 إبريل 30 -29في الفترة من  "ظل اكتحلالت اك رر واةر 

حضور المؤتمر العلمي الدولي األول للقياس والتقويم والذي أقيم بمركز القياس والتقويم جامعة     -7
" في اك وص لاكتح ر ت( –اكت لر  اإلكلتولن  ف  اكرؤسس ت اكت تررر  )اكلاقع الزقازيق بعنوان" 

 . 2015يونيو  7-6 الفترة من

والذي أقيم بدار حضور المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات   -8
ت تر  لت ت  اكور ضر ت لتنرر  ره وات اك ون اكح  ي " بعنوان الضيافة بجامعة عين شمس

 . 2015 أغسطس 9- 8في الفترة من " لاك شورن

اكتولر  " لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  األول الدوليو  الخامسالمؤتمر العلمي حضور  -9
   .2015 أكتوبر 13 -12في الفترة من  "اك ولر  ف  اك صو اكوقر  فوص لتح ر ت

الثالث لكلية التربية جامعة بورسعيد بعنوان والدولي  حضور المؤتمر العلمي الخامس -10
في الفترة   ه ت اك  كرر  كتت تر ""اكر وس  اكرصور  ف  اك ون اكح  ي لاك شورن ف  ضلء االت 

 .  2016إبريل  17 -16من 

حضور المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة  -11
 رج لترلرن األشخ ص ذلي االحتر   ت اكخ ص  ف  اكت تر  بعنوان "  (SERO)والتأهيل 

 .2016يوليو  11-10لفترة من في ا لاكتح ر ت" -لاكر ترع : اكرر وس ت

حضور المؤتمر العلمي الخامس والعشرين )الدولي الرابع( للجمعية المصرية للمناهج وطرق  -12
تغررو  ذوي ف  وؤي  نحلالتدريس والذي عقد بالقاهرة بدار الضيافة بجامعة عين شمس بعنوان "

 .2016أغسطس  4 – 3" في الفترة من لاستواتر ر ت تةلرو رن هج اكت تر 

اكتولر  " لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  السادس والدولي الثانيالمؤتمر العلمي حضور  -13
   .2016 أكتوبر 12 -11في الفترة من  "اك ولر  لت زرز األرن اك لوي ف  عصو اكر تلر تر 

" بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة االستخ ا  األرن كشلل  اإلنتونتحضور ندوة  بعنوان " -14
 . 19/10/2016لجامعة المنوفية وذلك يوم األربعاء الموافق 

" تةلر  ت اكتلنلكل ر  ف  حضور الملتقي الدولي األول لكلية التربية جامعة بنها بعنوان  -15
 .  2017فبراير  13 -12في الفترة من  اكتولر "

تربية جامعة " التي نظمتها كلية الاكت تر  اك ن  ف  ضلء ث  ف  اكر ترعحضور ندوة  بعنوان " -16
 م .4/5/2017المنوفية بفندق الجامعة  وذلك يوم الخميس الموافق 
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"اكتولر  للرئ ت حضور المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان -17
بكلية 2017يوليو  13 -12في الفترة من  اكت ت  اكت  عتر : تح ر ت اكلاقع لوؤى اكرست لل"

 جامعة القاهرة .  –يا للتربية الدراسات العل

اكتولر  " لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  السابع والدولي الثالثالمؤتمر العلمي حضور  -18
 أكتوبر 12 -11في الفترة من  "اكل  انر  ف  اكر تر  ت اك ولر  ف  ضلء اكتح ر ت اكر  صول

2017.   

أس كرل اكلشف  -أسل له-رظ هوه-االنتح ل اك تر : ر هلرهبعنوان "  ورشة عملحضور  -19
 . 25/2/2018الموافق  األحدجامعة المنوفية وذلك يوم بكلية التربية " عنه

لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  الدولي الثانيالمؤتمر العلمي حضور  -20
الخميس وذلك يوم  "اكت ورل اإلل اع : وؤى لاق ر  لةرلح ت رست لتر " بعنوان  بنهاجامعة ب

 م.3/2018/ 15الموافق 

" بكلية التربية جامعة رص  و اكخةأ ف  لت ل  اكلحث اك تر حضور ورشة عمل  بعنوان " -21
 . 4/4/2018المنوفية وذلك يوم األربعاء الموافق 

عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، والذي أقيم بدار  السادسالمؤتمر العلمي حضور  -22
في " ر ى اكحر ل لاكت ورل تلنلكل ر  اكت تر االلتل ور  ل " بعنوان مسالضيافة بجامعة عين ش

 م .2018إبريل  20- 19الفترة من 

)األول( لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا للتربية بالتعاون حضور المؤتمر العلمي -23
سر  كلحلث تلنلكل ر  اكررزل اكتن ف"بعنوان )الرابع عشر(لجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةا مع 

 –بكلية الدراسات العليا للتربية  2018/ 7/ 12 -10في الفترة من  "اكت تر : نظ  اكت ت  اكذلر 
 جامعة القاهرة . 

تولر  " لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  الثامن والدولي الرابعالمؤتمر العلمي حضور  -24
 -11في الفترة من  "ه اف اكتنرر  اكرست ار اك ئ ت اكرهرش  ف  اكر تر  ت اك ولر  كتح رق أ

   .2018 سبتمر 12

" بعنوان  الزقازيقجامعة  النوعية لكلية التربية )الدولي الثاني( الثالثالمؤتمر حضور  -25
   .2019 مارس 3 -2في الفترة من  "اك واس ت اكنلعر  ف  اكر تر  ت اك ولر )اكلاقع لاكرأرلل(

ثالث لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات حضور المؤتمر العلمي الدولي ال -26
" تةلرو لوارج اكت ورل ل كرؤسس ت اك ولر  كرلالل  عصو االلتل و لور  ل بجامعة بنها بعنوان 

 .  2019مارس  21 -20في الفترة من  األعر ل"

تصرر  اكر و ل االختل ور  ف  ضلء تلصرف اكر وو لنلاتج بعنوان "  ورشة عملحضور  -27
 . 16/4/2019الثالثاء الموافق جامعة المنوفية وذلك يوم بكلية التربية " اكت ت 
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 -" تةلرو اكت تر  ف  رصوحضور المؤتمر العلمي لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  -28
 .17/4/2019وذلك يوم االربعاء الموافق  اكلاقع لآف ق اكرست لل"

اكت تر  اكنلع  " بعنوان  اإلسكندريةجامعة النوعية لكلية التربية  الدولي الثالثحضور المؤتمر  -29
 .2019إبريل  18-17في الفترة من  "2030ل لوه ف  تح رق وؤر  رصو 

)الثاني( لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا للتربية بالتعاون حضور المؤتمر العلمي -30
اكتحلل اكوقر  قض ر  لرشلالت "نبعنوا )السادس عشر(لجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةا مع 

 جامعة القاهرة .  –بكلية الدراسات العليا للتربية  2019/ يوليو 4 -2في الفترة من  "اكت تر 

اكت تر  " بعنوان  القاهرةجامعة النوعية لكلية التربية  العلمي الدولي السابعحضور المؤتمر  -31
 .2020ر فبراي 19-18في الفترة من  "اكنلع  لتحسرن  ل ل اكحر ل

اكتولر  " بعنوان  جامعة المنوفيةلكلية التربية  العلمي العاشر الدولي الرابعحضور المؤتمر  -32
وذلك يومي األربعاء والخميس الموافق  "لتنرر  اإلل اع ف  اكر تر  ت اك ولر )وؤي رست لتر (

 .2020ديسمبر  10-9من 

 

  ا:عليه التي أشترك في األشرافرسائل الماجستير والدكتوراه 

 اكوس ئل اكت  اشتولت ف  األشواف عتره  لرنحت اك و  : -أ

 اك  ر   ت ورخ اكرن قش  اك و   عنلان اكوس ك  االس   

فاعلية برنامج حاسوبي في مادة الفهرسة يعتمد  محمد يسري عبدا لعزيز 1
النصوص الفائقة في التحصيل واألداء  ىعل

المهاري لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية 
 تربية النوعيةال

 ماجستير

 

    2013 

 

 المنوفية

 

أثر برنامج الكتروني مقترح لتنمية بعض  نجالء عبد الفتاح عيد 2
مهارات استخدام المتحكمات المنطقية المبرمجة 

(PLC) طالب المدارس الثانوية  ىلد
 الصناعية

    2013 ماجستير
 المنوفية

عبدالمولي عبدالرحمن  3
 عبدالمولي

االكتشاف  ىقائمة عل راتيجيةإستفعالية 
الموجه والبرمجيات الدينامية في تنمية 
التحصيل ومهارات البرهان الهندسي 

 اإلعداديةبالمرحلة 

 المنوفية 1/2/2018 ماجستير

أماني مسعد سليمان  4
 المنياوي

فاعلية برنامج قائم على القصص 
الرقمية في تدريس الدراسات االجتماعية 

وقبول األخر لدى لتنمية قيم التسامح 

 المنوفية 15/7/2019 ماجستير
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 تالميذ المرحلة االبتدائية.

أثر استخدام التعلم المدمج لتنمية  أحمد نبيل محمد بركات 5
مهارات القراء الجهرية في اللغة العربية 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 المنوفية 24/7/2019 ماجستير

إيمان شوقي الشيخ   6
 بركات

م الرحالت المعرفية عبر الويب استخدا
في عالج التصورات البديلة للمفاهيم 

 العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

 المنوفية 7/8/2019 ماجستير

   

 الرسائل التي ما زلت مشترك في اإلشراف عليها:-ب

 

ت ورخ  اك و   عنلان اكوس ك  االس   
 اكتس رل

 اك  ر  

د ناصرعبد العظيم عبدالواح 1
 العربي

 (Inventor)استخدام برنامج انفنتور 
لتنمية بعض مهارات الرسم الفني 
والتصور البصري المكاني لدى 
طالب الصف األول الثانوي 

 الصناعي.

 المنوفية 11/6/2014 ماجستير

نسرين صبحي إسماعيل  2
 الدالش

فاعلية استخدام إستراتيجية الرحالت 
المعرفية عبر الويب في تنمية 

ت االتصال الشفهي في اللغة مهارا
الفرنسية لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية التجريبية.

 المنوفية 12/6/2016 ماجستير

عبدالحميد محمد  3
 عبدالحميد

فاعلية برنامج قائم على التعلم 
بالمشروعات لتنمية بعض المهارات 
العملية بمادة المعالجات والمتحكمات 
الدقيقة لطالب المعاهد الفنية 

 لصناعية.ا

 المنوفية 17/7/2016 ماجستير

برنامج مقترح قائم على تقنية  لمياء رضوان عبده حسن 4
الحوسبة السحابية لتنمية مهارات 
الرسم الفني لدى طالب التعليم 

 المنوفية 14/5/2017 ماجستير
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 الثانوي الصناعي

أثر التكامل بين االستقصاء  حسام عبداهلل أحمد مناع 5
ية في تدريس والعروض العمل

تكنولوجيا الكهرباء على تنمية 
المهارات الكهربية لدي طالب 

 المرحلة الثانوية الصناعية.

 المنوفية 11/6/2017 ماجستير

برنامج قائم على المحاكاة التفاعلية   نجالء عبد الفتاح عيد 6
لتنمية المهارات العملية بمقرر 
الكترونيات القوي لدي طالب المرحلة 

 لصناعية.الثانوية ا

 المنوفية 16/7/2017 دكتوراه

فاعلية إستراتيجية العروض العملية  محمد صالح حسن محمد 7
لتنمية التحصيل واألداء المعرفي 
والمهاري لدي طالب الصف الثاني 

 الثانوي الصناعي

 المنوفية 16/7/2017 ماجستير

برنامج قائم على تطبيقات التعلم  على حسين على دحدور 8
تنمية الميول القرائية والفهم النقال ل

 التاريخي لدى طالب المرحلة الثانوية

 المنوفية 10/6/2018 ماجستير

استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني  تامر أحمد محمد أحمد 9
عبر الويب في تدريس التاريخ لتنمية 
المهارات االجتماعية االلكترونية 
والتحصيل لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية.

 المنوفية 10/6/2018 جستيرما

ريهام محب إبراهيم حافظ  10
 شلبي

أثر استخدام مدونة الكترونية في 
تنمية مفاهيم تكنولوجيا التكييف لدى 
طالب الصف الثالث الثانوي 

 الصناعي

 المنوفية 8/7/2018 ماجستير

مني رشاد عبدالوهاب سيد  11
 أحمد

في  2فاعلية بعض تقنيات الويب 
سات االجتماعية على تدريس الدرا

تنمية مهارات حل المشكالت لدى 

 المنوفية 26/8/2018 ماجستير
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 تالميذ المرحلة االبتدائية.

مها محمود العبد محمود  12
 بكر

فاعلية إستراتيجية التعلم المعكوس في 
تنمية مهارات القراءة والكتابة في 
اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية.

 المنوفية 26/8/2018 ماجستير

فعالية برنامج قائم على المحاكاة  سهام ماضي أحمد إبراهيم 13
الكمبيوترية لتنمية المفاهيم الرياضية 
ومهارات التفكير البصري لدى 

 التالميذ المعاقين سمعيًا.

 المنوفية 26/8/2018 ماجستير

مروة عادل سليمان  14
 أبوشادي

استخدام التعلم التشاركي عبر 
نت لتنمية مهارات التواصل االنتر 

الشفهي في اللغة االنجليزية لدى 
  تالميذ المرحلة االبتدائية.

 المنوفية 13/2/2019 ماجستير

 

 :رن قشته اكوس ئل اكت  اشتولت ف   -ج

 اك  ر   ت ورخ اكرن قش  اك و   عنلان اكوس ك  االس   

 

1 

لتدريس استخدام التعليم اإللكتروني في ا عبير نعيم السيد الهندي
لتنمية بعض المهارات التكنولوجية 

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية

 ماجستير
 

 
3/10/2017 
 

 الزقازيق
 

عبدالمولي عبدالرحمن  2
 عبدالمولي

االكتشاف  ىقائمة عل إستراتيجيةفعالية 
الموجه والبرمجيات الدينامية في تنمية 
التحصيل ومهارات البرهان الهندسي 

 اإلعداديةبالمرحلة 

 المنوفية 1/2/2018 جستيرما

أماني مسعد سليمان  3
 المنياوي

فاعلية برنامج قائم على القصص الرقمية 
في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية 
قيم التسامح وقبول األخر لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية.

 المنوفية 15/7/2019 ماجستير
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مج لتنمية مهارات أثر استخدام التعلم المد أحمد نبيل محمد بركات 4
القراء الجهرية في اللغة العربية لدى 

 تالميذ المرحلة االبتدائية

 المنوفية 24/7/2019 ماجستير

إيمان شوقي الشيخ   5
 بركات

استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 
في عالج التصورات البديلة للمفاهيم 

 العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

 المنوفية 7/8/2019 ماجستير

 
 

 الدورات التدريبية   

م ويشتمل علي : )مقدمة الحاسبات  2000اجتياز البرنامج المتكامل لخريجي الجامعات لعام  .1
 WINDOWS –WIN WORD - EXCEL- ACCESS- POWERاإللكترونية 

POINT-INTER NET " من مركز المعلومات والتوثيق جامعة الزقازيق بتقدير  )
 . 3/7/2001حتي  20/5/2001من  ممتاز" خالل الفترة

برقم مسلسل (  I C D Lالحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) .2
UN07120681  21/4/2008بتاريخ. 

بجامعة المنوفية بتقدير "جيد  تلى واالنترنت من اإلدارة العامة لمركز المعلومادورة الحاسب اآل .3
 . 15/3/2003إلى  17/2/2003جدًا " خالل الفترة من 

من مركز المعلومات بجامعة الزقازيق  Administration &Managementدورة تدريبية في .4
 . 24/6/2001حتي  31/5/2001بتقدير "ممتاز" خالل الفترة من 

ومهارات العرض الفعال من اإلدارة العامة  Power Pointدورة تنمية مهارات استخدام برنامج  .5
إلى  24/12/2005بتقدير "ممتاز " خالل الفترة من بجامعة المنوفية  تلمركز المعلوما

31/12/2005 . 

دارة الملفات ، ومعالجة النصوص من  .6 دورة مبادئ تكنولوجيا المعلومات , واستخدام الحاسب وا 
مشروع تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمؤسسات التعليم العالي علي 

 15/7/2006بجامعة المنوفية في الفترة من   نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  12/8/2006حتي 

( بالهيئة القومية لضمان  اكت لر  اكذات  اكرؤسس  كرؤسس ت اكت تر  اك  ك حضور دورة )  .7
 .9/2012/ 6-2خالل الفترة من جودة التعليم واالعتماد 

قومية لضمان جودة ( بالهيئة ال اكتخةرة االستواتر   كرؤسس ت اكت تر  اك  ك حضور دورة )  .8
 .9/2012/ 10-9خالل الفترة من التعليم واالعتماد 



11 
 

( بالهيئة القومية لضمان  نلاتج اكت ت  لخوائة اكرنهج كرؤسس ت اكت تر  اك  ك حضور دورة )  .9
 .9/2012/ 20-16خالل الفترة من جودة التعليم واالعتماد 

( بالهيئة القومية  ك  ك اكروا    اكخ و ر  كلتر ت لر  ه  اكت تر  احضور دورة )  .10
 .5/2017/ 11-9خالل الفترة من لضمان جودة التعليم واالعتماد 

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء  مهارات االتصال الفعالالحضور كمتدرب في برنامج )  .11
 .12/2004/ 23-21خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقياداتهيئة  

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   تدريس الفعالالالحضور كمتدرب في برنامج )  .12
 .1/2005/ 13-9خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقيادات

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء  أساليب البحث العلميالحضور كمتدرب في برنامج )  .13
 .1/2006/ 24-21خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقياداتهيئة  

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   التعلم مدي الحياةور كمتدرب في برنامج ) الحض .14
 .4/2006/ 17-16خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقيادات

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   مهارات التفكيرالحضور كمتدرب في برنامج )  .15
 .4/2006/ 27-23من  خالل الفترة جامعة المنوفيةب التدريس والقيادات

( بمشروع تنمية قدرات  استخدام التكنولوجيا في التدريسالحضور كمتدرب في برنامج )  .16
 .3/2008/ 4-2خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقياداتأعضاء هيئة  

 أعضاء( بمشروع تنمية قدرات  البحث العلمي أخالقيات الحضور كمتدرب في برنامج ) .17
  .3/2008/ 18-16خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب ريس والقياداتالتد هيئة 

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   مهارات العرض الفعالالحضور كمتدرب في برنامج )  .18
  .3/2008/ 25-23خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقيادات

( بمشروع تنمية قدرات  التدريسيةمعايير الجودة في العملية الحضور كمتدرب في برنامج )  .19
  .2/2010/ 23-21خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقياداتأعضاء هيئة  

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   إدارة الفريق البحثيالحضور كمتدرب في برنامج )  .20
 1إلي     30/5/2010خالل الفترة من  جامعة المنوفيةب التدريس والقيادات

/6/2010.  

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   الساعات المعتمدةالحضور كمتدرب في برنامج )  .21
  .6/2010/ 15-13خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس 

لتدريس هيئة ا أعضاء تطوير كفاءات( بمشروع التعلم الفعالالحضور كمتدرب في برنامج ) .22
 يةبية جامعة المنوفنة بكلية التر والهيئة المعاو 
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  أعضاءتطوير كفاءات ( بمشروع فعالةالمدرسية ال اإلدارة) الحضور كمتدرب في برنامج .23
 نة بكلية التربية جامعة المنوفيةلتدريس والهيئة المعاو ا هيئة

تطوير كفاءات ( بمشروع بالمدارستفعيل وحدات التدريب الحضور كمتدرب في برنامج ) .24
 ة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية لتدريس والهيئهيئة ا أعضاء

تطوير كفاءات ( بمشروع  (1في التعليم ) استخدام التكنولوجياالحضور كمتدرب في برنامج ) .25
 هيئة ا لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  أعضاء

تطوير كفاءات وع ( بمشر  (2استخدام التكنولوجيا في التعليم )الحضور كمتدرب في برنامج ) .26
 هيئة ا لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية  أعضاء

  أعضاءتطوير كفاءات  ( بمشروع  الطالب المعلم أداءتقويم )  الحضور كمتدرب في برنامج .27
 لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفيةهيئة ا

( بمشروع تطوير كفاءات أعضاء هيئة  1الجامعي )التدريس الحضور كمتدرب في برنامج ) .28
 وفيةالتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المن

هيئة  أعضاءتطوير كفاءات ( بمشروع (2التدريس الجامعي )الحضور كمتدرب في برنامج ) .29
 وفيةنة بكلية التربية جامعة المنلتدريس والهيئة المعاو ا

( بمشروع  (1العلمية ) اإلشراف علي الرسائلبحث التربوي و الالحضور كمتدرب في برنامج ) .30
 لتدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية ا هيئة  أعضاءتطوير كفاءات 

( بمشروع  (2البحث التربوي واإلشراف علي الرسائل العلمية )الحضور كمتدرب في برنامج ) .31
 المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفيةتطوير كفاءات أعضاء هيئة  التدريس والهيئة 

هيئة ا  أعضاءتطوير كفاءات ( بمشروع  مصادر التعلمالحضور كمتدرب في برنامج ) .32
 ونة بكلية التربية جامعة المنوفيةلتدريس والهيئة المعا

 أعضاءتطوير كفاءات بمشروع  ((1) األداءالتدريس وتقويم الحضور كمتدرب في برنامج ) .33
 الهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفيةلتدريس و اهيئة 

 بمشروع تطوير كفاءات أعضاء ((2التدريس وتقويم األداء )الحضور كمتدرب في برنامج ) .34
 التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفيةهيئة 

ءات تطوير كفابمشروع  ((1ة )علي التربية العملي اإلشرافلحضور كمتدرب في برنامج )ا .35
 بكلية التربية جامعة المنوفية ةوالهيئة المعاون لتدريسأعضاء هيئة ا

تطوير كفاءات بمشروع ((2علي التربية العملية ) اإلشرافالحضور كمتدرب في برنامج ) .36
 ونة بكلية التربية جامعة المنوفيةلتدريس والهيئة المعاأعضاء هيئة ا

روع تطوير كفاءات أعضاء هيئة (بمشاللغة االنجليزيةالحضور كمتدرب في برنامج ) .37
 .التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية جامعة المنوفية
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( بمشروع تنمية قدرات أعضاء  تنظيم المؤتمرات العلميةالحضور كمتدرب في برنامج )  .38
 . 4/2012/ 24-22خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس هيئة  

( بمشروع  الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية الحضور كمتدرب في برنامج ) .39
 12-10خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة  

/6/2012. 

( بمشروع  مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالميةالحضور كمتدرب في برنامج )  .40
 12-10خالل الفترة من  القيادات بجامعة المنوفيةو التدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة  

/6/2012. 

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  اإلدارة الجامعيةالحضور كمتدرب في برنامج )  .41
 .6/2012/ 20-18خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس 

ة قدرات أعضاء ( بمشروع تنميإدارة الوقت واالجتماعاتالحضور كمتدرب في برنامج )  .42
 .6/2012/ 26-24خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس هيئة  

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  سلوكيات المهنةالحضور كمتدرب في برنامج )  .43
 .2/2013/ 14-13خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس 

( بمشروع تنمية قدرات أعضاء واو لحل اكرشلالتاتخ ذ اك الحضور كمتدرب في برنامج )  .44
 .1/2018/ 9-8خالل الفترة من  والقيادات بجامعة المنوفيةالتدريس هيئة  

ع ا  اكر و ل االختل ور حضور دورة )  .45 ( بمركز القياس  أس كرل اك ر ل لاكت لر  لا 
األعلى للجامعات والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاون مع المجلس 

والتي عقدت أونالين وذلك في إطار خطة تفعيل نظام التعليم الهجين بالجامعات المصرية 
 .2020خالل شهر أغسطس 

46.  

 

 :األنشطة الخاصة 

 وحتي االن. 15/11/2020مدير وحدة الخدمات االلكترونية بالكلية  من تاريخ   .1

 7/10/2020منسق التعليم االلكتروني بالكلية من تاريخ  .2

إعداد معلم حاسب آلي بمركز الخدمة العامة بجامعة في برنامج تدريب  كمدرب المشاركة .3
 .المنوفية

فــي البرنــامج التــدريبي المعنــون بعنــوان " اســتراتيجيات الــتعلم النشــط وأســاليب  كمــدرب المشــاركة .4
 .جامعة المنوفية التقويم الشامل " الذي نظمته األكاديمية المهنية للمعلم بكلية التربية بشبين الكوم ب
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المشــــــــاركة ضــــــــمن فريــــــــق الكليــــــــة بمشــــــــروع دعــــــــم وتطــــــــوير الفاعليــــــــة التعليميــــــــة بمؤسســــــــات  .5
 .SDEEالتعليم العالي 

الخاصة بالمرحلة الجامعية األولي  ومرحلة الدراسات العليا  المشاركة في أعمال الكنتروالت  .6
 بكلية التربية جامعة المنوفية .

والدراسات  والليسانس تربية العملية لمرحلة البكالوريوسالمشاركة في األشراف علي طالب ال .7
 .العليا بالعديد من مدارس محافظة المنوفية

 المشاركة في سيمنار قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية. .8

  .2009/  2008متحانات كادر المعلم المشاركة فى ا .9

تربوية إلي مدارس : التربية الفكرية بتال ، المشاركة في عدد من القوافل االجتماعية وال .10
-2011ومؤسسة الرعاية االجتماعية بمنوف ، ومدرسة اللغات التجريبية بقويسنا للعام الدراسي 

وقد تناولت هذه القوافل الحديث عن ثورة الخامس والعشرين من يناير وعن تطوير التعليم  2012
 في الفترة الراهنة.

ربوية واالجتماعية التي توجهت إلي التوجيه الثانوي بإدارة سرس الليان المشاركة في القافلة الت  .11
التعليمية  وقد تناولت الحديث عن )التنمية البشرية واالستثمار البشري(  وذلك يوم االثنين الموافق 

18/2/2013. 

سرس المشاركة في القافلة التربوية واالجتماعية التي توجهت إلي مدرسة اإلعدادية بنات بإدارة  .12
 .الليان التعليمية  وقد تناولت الحديث عن )المشاكل الدراسية والتهرب المدرسي والغياب(  

 االبتدائية التجريبية بقويسنامدرسة الالمشاركة في القافلة التربوية واالجتماعية التي توجهت إلي  .13
 .(  كيفية التعامل مع تالميذ المرحلة االبتدائيةوقد تناولت الحديث عن )

فــي دورة تأهيــل المعلمــين غيــر المــؤهلين تربويــًا  التابعــة ليكاديميــة المهنيــة  كمــدرب ركةالمشــا .14
أســبوع  خــالل الفتــرة مــن  12للمعلمــين فــي موضــوع تكنولوجيــا التعلــيم بواقــع ســاعتان أســبوعيا لمــدة 

 بكلية التربية بشبين الكوم بجامعة المنوفية . 2014  /17/5وحتي  28/2/2014

ي دورة تأهيــل المعلمــين غيــر المــؤهلين تربويــًا  التابعــة ليكاديميــة المهنيــة فــ كمــدرب المشــاركة .15
أســبوع  خــالل الفتــرة مــن  12للمعلمــين فــي موضــوع تكنولوجيــا التعلــيم بواقــع ســاعتان أســبوعيا لمــدة 

 بكلية التربية بشبين الكوم بجامعة المنوفية. 2015  /23/10وحتي  14/8/2015

التربــــوي لمعلمــــي ومــــوجهي المنطقــــة  التــــدريبتدريبيــــة لبرنــــامج المشــــاركة كمــــدرب فــــي الــــدورة ال .16
فــــي موضــــوع  تكنولوجيــــا التعلــــيم والوســــائل  28/2/2016األزهريــــة بالمنوفيــــة يــــوم األحــــد الموافــــق 

 .وذلك بديوان عام منطقة المنوفية األزهرية التعليمية
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ليكاديميــة المهنيــة  فــي دورة تأهيــل المعلمــين غيــر المــؤهلين تربويــًا  التابعــة كمــدرب المشــاركة .17
أســبوع  خــالل الفتــرة مــن  12للمعلمــين فــي موضــوع تكنولوجيــا التعلــيم بواقــع ســاعتان أســبوعيا لمــدة 

 بكلية التربية بشبين الكوم بجامعة المنوفية. 2016  /21/10وحتي  5/8/2016

 عضو لجنة البيئة بالكلية . .18

 عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم. .19

 ) رئيس فريق عمل معيار الموارد المالية والمادية(.عضو بلجنة الجودة بالكلية .20
 : المستوي اللغوي 

" من الجامعة األمريكية بالقاهرة SCE sample paper and pencil TOEFLاختبار " .1
 درجة . 580بمستوى   19/6/2007بتاريخ 

مركز الخدمة العامة بجامعة  ساعة( من 50المكثفة ) –دورة تدريبية في اللغة االنجليزية   .2
 .24/11/2004حتي  11/9/2004قدير "جيد جدًا" في الفترة من تالمنوفية ب

من مركز الخدمة العامة  English Elementary 201دورة تدريبية في اللغة االنجليزية   .3
 بجامعة المنوفية.

 : شهادات التقدير 

 هورية مصر العربية .أكتوبر  بجم 6شهادة تفوق علمي من جامعة الحصول علي   .1
شهادة تقدير من جامعة المنوفية بمناسبة الحصول علي درجة البكالوريوس في الحصول علي  .2

 التربية.

شهادة تقدير من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث جامعة المنوفية بمناسبة الحصول علي  .3
 الحصول علي درجة الماجستير في التربية.

ر من قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية الحصول على شهادة تقدي .4
جامعة المنوفية على المشاركة الفعالة والجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية 

 .2016/2017بالقسم للعام الجامعي 

ية التربية الحصول على شهادة تقدير من قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكل .5
جامعة المنوفية على المشاركة الفعالة والجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية 

 .2017/2018بالقسم للعام الجامعي 

الحصول علي شهادة تكريم من الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بمناسبة الحصول علي درجة  .6
                                                                                               أستاذ مساعد تخصص " تكنولوجيا التعليم".

 ر تر  

 وئرل اك س                                                                 عرر  اكلتر                 
  صبحي شعبان شرف / 0أ                                            حلمي ابوالفتوح عمارد/0أ       


