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 السرية الذاتية 
  البيانات األساسية :أوالً: 

 إيهاب سعد محمدى محمود  االســـــــــــــــــــم :

 م 14/11/1981 تاريــــخ الميـــالد :

كلية التربية النوعية  –قسم تكنولوجيا التعليم  -مدرس   ـية :ــ الوظيفة الحال

 جامعة بنها –

 تكنولوجيا التعليم  العـــام :  التخصص

 تكنولوجيا التعليم  الدقيق :  التخصص

 (3متزوج ، ويعول ) الحالة االجتماعية:

 محافظة القليوبية  –مركز طوخ   –ش الحكمة قرية نامول 18 العنـــــــــــــــوان :

متفرع من    –ش محمد الجزار  1 –برج المصطفى  –( الدور السابع علوى 14شقة )محل االقامـة اآلن : 

بنها الجديدة )أتريب( ، بنها ، محافظة   –شارع الموقف العمومى )فرق األمن( 
 جمهورية مصر العربية –القليوبية 

 01555591708 -01226239108  رقم الموبايــــــل :

 0133188840  ل:تليفـون المـــنز

  البريد االليكتروني :

 

                االلكتروني :الموقع  

http://www.bu.edu.eg/staff/ehabmahmoud10                           
 العلمية:  والشهادات الدراسية، ثانيا : املؤهالت

 عنوان رسالة الماجستير " برنامج مقترح فى محو األمية الكمبيوترية للدارسين فى فصول محو األمية وتعليم الكبار " 

 عنوان رسالة الدكتوراة "نموذج مقترح لعالج بعض مشكالت الواقع االفتراضى فى ضوء مستحدثات تكنولوجيا التعليم" 

 التدرج الوظيفي: ثالثا :

ehab.mohamady@fsed.bu.edu.eg                          

emohamady@benha-univ.edu.eg 

ehap_saad@yahoo.com 

 التقدير  الجامعة/ الكلية  السنة  الدرجة العلمية  م

1 
بكالوريوس تربية نوعية تكنولوجيا تعليم  

 تخصص حاسب آلى 
 م 2002مايو 

كلية التربية  -جامعه بنها 

 النوعية

"جيد جدا مع مرتبة 

 الشرف"

 م 2004 دبلوم خاص فى التربية "نظام العامين"  2
كلية   -جامعه القاهرة 

 الدراسات العليا للتربية 
 "ممتاز" 

 م 2008/ 26/10 ماجستير تكنولوجيا التعليم  3
كلية   -جامعه القاهرة 

 الدراسات العليا للتربية 
 "ممتاز" 

4 
دكتور الفلسفة فى التربية تخصص  

 تكنولوجيا التعليم 
 م 28/6/2015

كلية التربية  -جامعه بنها 

)بنظام الساعات    النوعية

 المعتمدة( 

مع التوصية بنشر الرسالة  

على نفقة الجامعة وتداولها  

والمراكز  مع الجامعات  

 البحثية 

 اسم المؤسسة  تاريخ االلتحاق بها  الوظيفة 

 كلية التربية النوعية  -جامعة بنها  م 2003/ 29/6 معيد تكنولوجيا تعليم )حاسب آلى( 

 كلية التربية النوعية -جامعة بنها  م 29/10/2008 مدرس مساعد تكنولوجيا تعليم )حاسب آلى( 

 كلية التربية النوعية -جامعة بنها  م 2015/ 30/7 مدرس تكنولوجيا التعليم 

http://www.bu.edu.eg/staff/ehabmahmoud10
mailto:emohamady@benha-univ.edu.eg
mailto:ehap_saad@yahoo.com
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 :وحىت اآلنلدرجة مدرس  تعينيالمنذ  اإلدارية والوظيفية رابعًا: بعض املهام
 1/9/2021حتى  11/5/2019بالكلية بدء من  (IT UNIT) مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات -
حتدددى  م23/12/2019والتقدددو   بعامعدددة بنهدددا المددددير التنى دددرى لمطدددرور ت دددو ر مراددد  و  ددد  ال يدددا   -

 م.1/5/2021
مدن  بكلية التربية النوعية جامعة بنها  "المعلة العلمية للدراسات والبحوث التربو ة والنوعيةأم ن صندوق " -

 .2021حتى   30/1/2019
وعدددددام  2019/2020أمددددد ن معلدددددر اليدددددة التربيدددددة النوعيدددددة جامعدددددة بنهدددددا للعدددددام العدددددامعى عضدددددو و  -

 .م2020/2021
 ، وخب ر االختبارات االلكترو ية بالمرا 2021ضو معلر اإلدارة بمرا  ال يا  والتقو   بعامعة بنها ع -

رئدير لعنددة المراجعددة الداخليددة ورئددير منةددقى العددودة بددالبرامئ التعليميددة، ورئددير لعنددة التحل دد  الب  دد   -
 م.12/2020حتى  16/11/2019والدراسة الراتية من 

 م2021/2022وعام   م2020/2021وعام   2019/2020م رئير انترول القدرات عن عا -

رئدددير انتدددرول البر دددامئ المم ددد  "معلددد  لوى االحتياجدددات الراصدددة لل ىولدددة المبكدددرة والتربيدددة" عدددن العدددام  -
 م.2020/2021

، 2021/2022حتددى عددام  2018/2019رئددير انتددرول الت ددحيت االلكترو ددى للى دد  الدراسددى ال ددا ى  -
 م.2020/2021 ،2019/2020عام    ودع  فنى لكنتروالت الىرقة ال ا ية وال ال ة

 2021/2022 بالكلية  عضو لجنة المكتبات -

 م.2021/2022 الشخصية للطالب الجدد عام جامعى  عضو لجنة المقابالت -

 2021/2022كنترول البرنامج المميز المستوى األول عضو  -

 2021/2022بكنترول الفرقة الثانية   MISمسئول التصحيح و  -

للعددددام العددددامعى عضددددو انتددددرول الت ددددحيت االلكترو ددددى بالمعهددددد العددددالى للردمددددة االجتماعيددددة ببنهددددا  -
 م.2019/2020

 .2021/2022-2020/2021 العام العامعىعضو انترول الىرقة الرابعة بكلية الحقوق فى  -
 .2021/2022-2020/2021 العام العامعىفى  الت حيت االلكترو ى بكلية التربيةعضو انترول  -
 م.2019/2020 للعام العامعىعضو انترول التعلي  المىتوح والىرقة الرابعة بكلية الحقوق  -
 حتى تار ره 16/11/2019المطرف على  ادى تكنولوجيا المعلومات بالكلية من  -
 م.2019/2020رئير لعنة الىرقة ال ال ة فى ا ترابات اتحاد ال الب  -
 م.2019/2020أم ن اللعنة عن العام و عضو لعنة ش ون التعلي  وال الب   -
 حتى االن 2018خب ر االختبارات االلكترو ية بمرا  ال يا  والتقو   بالعامعة   -
 2018/2019عضو انترول الىنون الت بي ية الىرقة الرابعة  -
 2018/2019بالكلية  (IT UNIT)عضو وحدة تكنولوجيا المعلومات  -
، الى ددد  الدراسدددى اعول للعدددام العدددامعى  2018/2019عضدددو انتدددرول الت دددحيت االلكترو دددى بالكليدددة  -

2018/2019 
 2018/2019ة العالقات ال قافية بالكلية للعام العامعى نعضو لع -
 م.23/12/2019حتى  2/12/2018والتقو   بالكلية من  ائب رئير وحدة ال يا    -
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 2018/2019عضو لعنة المقابالت الطر ية لل الب العدد)المةتعدين( الىرقة اعولى للعام العامعى  -
م ، 2019/2020م. 2018/2019عضددددو لعنددددة االشددددراف علددددى ا ترابددددات اتحدددداد ال ددددالب بالكليددددة  -

 م.2020/2021
 .2015/2016بالكلية للعام العامعى   لعنة الدراسات العليا والبحوثعضو  -
 . 2017/2018للعام العامع   بالكلية عضو لعنة خدمة المعتمع و تنمية الب  ة -
/ 2015/2016لألعددددددددددددددوام العام يددددددددددددددة الطددددددددددددددىهى  متحدددددددددددددداناالعضددددددددددددددو بعدددددددددددددد  لعددددددددددددددان  -

 م.2017/2018/2019/2020/2021
 .2017/2018/  2015/2016لألعوام العام ية امتحا ات وت حيت وضع اعس لة عضو بع  لعان   -
لألعددددددددوام العام يددددددددة  البكددددددددالور و بمرحلددددددددة انتددددددددروالت رصددددددددد  تددددددددائئ ال ددددددددالب بعدددددددد   عضددددددددو -

2015/2016/2017/2018. 
/ 2015 بالقةدددددددد  لألعددددددددوام العام يددددددددة اإلشددددددددراف علددددددددى بعدددددددد  معموعددددددددات التربيددددددددة العمليددددددددة -

 م.2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022
/ 2015/2016معموعددددددددددددات مطددددددددددددرور البكددددددددددددالور و  بالقةدددددددددددد  اإلشددددددددددددراف علددددددددددددى بعدددددددددددد   -

 م.2017/2018/2019/2020/2021
صدددددندوق التكافددددد  ال البدددددى )إعا دددددات اجتماعيدددددة( لالعدددددوام اال اد ميدددددة  االشدددددراف علدددددىعضدددددو لعندددددة  -

 م.2016/2017/2018/2019/2020
ثد  رئدير م يدار إدارة  2017العودة بالكلية ورئير م يار البحث العلمدى حتدى وحدة  عضو معلر إدارة   -

 .2019العودة والت و ر حتى 
 .2016/2017رئير لعنة     المعلومات واالستبيا ات بوحدة العودة للعام العامعى  -
 االنحتى  2015عضو فر ق جامعة ال ى  بالعامعة من  -
 2017حتى  2015من  (IT UNITالمعلومات )عضو بىر ق وحدة تكنولوجيا   -
 2015/2016عضو بلعنة ت و د المكتبة بكتب معرض الكتاب للعام العامعى  -
 حتى االن 2006عضو بىر ق التدر ب على تكنولوجيا المعلومات بالعامعة من  -

 (MOS-MTA-MCPمنةق جامعة بنها لدى شراة ما كروسوفت ف  )ا اد مية ما كروسوفت وامتحا دات  -
 .2016/2017ف  العام العامعى 

 خامسًا: األنشطة التدريسية:
 على النحو التال :بكلية التربية النوعية  بع  المقررات الدراسية تدر ر  ▪

 العام الجامعى  المرحلة  الفرقة  اسم المقرر م  
 الثالثة تكنولوجيا التعليم  أسس اختيار وبناء المجموعات  1

مرحلة  
 البكالوريوس 

 

2015 /2016 

 الثانية تكنولوجيا التعليم  (متقدم بيزك) آلى  حاسب 2

2015 /2016 
2016 /2017 
2017 /2018 
2018 /2019 
2020 /2021 
2021 /2022 
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 2016/ 2015 التعليم الثالثة تكنولوجيا  المعرفة   لمصادر  الموضوعى  التحليل 3

 الثانية تكنولوجيا التعليم  الحديثة  باللغات  البرمجة 4
2015 /2016 
2016 /2017 

 الثالثة تربية فنية  التخصص  فى  اآللى الحاسب  استخدام 5
2015 /2016 
2016 /2017 

 2018/ 2017 الثانية تربية موسيقية  تطبيقات الحاسب اآللى في التخصص  6
 2018/ 2017 الثانية اقتصاد منزلى  الحاسب اآللى في التخصص تطبيقات   7
 2018/ 2017 الثالثة تكنولوجيا التعليم  قواعد البيانات  8
9 

 األولى تكنولوجيا التعليم  (1مراكز مصادر التعلم )
2017 /2018 

 2018 /2019 
 2019/ 2018 األولى تكنولوجيا التعليم  مقدمة نظم تشغيل  10
 2020/ 2019 الرابعة تكنولوجيا التعليم  شبكات الحاسب االلى  11
 2021/ 2020 الرابعة تكنولوجيا التعليم  صيانة الحاسب االلى  12

 مقدمة في البرمجة  13
األولى تكنولوجيا التعليم  

 )الئحة قديمة(
2020 /2021 
2021 /2022 

 (2برمجة ) 14
المستوى الثانى تكنولوجيا  

 التعليم 
2021 /2022 

 2022/ 2021 الثالثة رياض أطفال  الحاسب االلى  أساسيات 15

 إدارة قواعد البيانات متقدم  1
مرحلة الدكتوراة )تكنولوجيا  

 التعليم(

مرحلة الدراسات  
العليا )الجانب  

 التطبيقى(

2017 /2018 

 العرض  أجهزة وصيانه   تشغيل 2
مرحلة الماجستير )تكنولوجيا  

 التعليم(
2018 /2019 

 المكتبات الرقمية  3
تكنولوجيا  مرحلة الدكتوراة ) 
 (التعليم 

2018 /2019 

 الحاسب االلى في التخصص  4
مرحلة الدكتوراة )التربية  

 الفنية(
2018 /2019 

 الوسائط المتعددة في التعليم  5
مرحلة الماجستير )تكنولوجيا  

 التعليم(
2019 /2020 

 الحاسب االلى في التخصص  6
مرحلة الدكتوراة )التربية  

 الفنية(
2019 /2020 

 الحاسب االلى في التخصص  7
مرحلة الدكتوراة )التربية  

 الفنية(
2020 /2021 

 قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص  8
مرحلة الدكتوراة )تكنولوجيا  

 التعليم(
2020 /2021 

 المناهج وتحليل البيانات  9
مرحلة الماجستير )رياض  

 األطفال(
2020 /2021 

 الحاسب االلى في التخصص  10
مرحلة الدكتوراة والماجستير  

 )التربية الفنية(
2021 /2022 

 المكتبات الرقمية  11
تكنولوجيا   مرحلة الدكتوراة ) 
 ( التعليم 

2021 /2022 



 سيرة ذاتية د. إيهاب سعد محمدى 

 15 من  6 صفحة 
 

 على النحو التال : بكلية الىنون الت بي ية بع  المقررات الدراسية تدر ر  ▪

 :وأوراق العمل املنشورة العلمية بالبحوث قائمة: ساً ساد

 العام الدراسي  المرحلة  الفرقة  اسم المقرر م

 الثانية نحت وتشكيل معمارى  (2حاسب آلى )تخصص   1

مرحلة  
 البكالوريوس 

 

2016 /2017 
2017 /2018 

 الثالثة نحت وتشكيل معمارى  حاسب آلى  2
2016 /2017 
2017 /2018 

 2018/ 2017 الرابعة نحت وتشكيل معمارى  آلى  حاسب 3

 الثالثة تصميم داخلى وأثاث  (2) تخصص  آلى  حاسب 4
2017 /2018 
2018 /2019 

 2018/ 2017 الرابعة تصميم داخلى وأثاث  آلى  حاسب 5
6 

 األولى نحت وتشكيل معمارى  (1) تخصص   الى  حاسب
2017 /2018 

 2018 /2019 
7 

 الثانية نحت وتشكيل معمارى  (1) تخصص  آلى  حاسب
2017 /2018 

 2018 /2019 
 2018/ 2017 الثالثة)الئحة قديمة( نحت وتشكيل معمارى  آلى  حاسب 8
 2018/ 2017 الثانية تصميم داخلى وأثاث  (2) تخصص  آلى  حاسب 10
 2018/ 2017 الثالثة)الئحة قديمة( تصميم داخلى وأثاث آلى  حاسب 11
12 

 منسوجات األولى طباعة  (1)   بالحاسب  التصميم
2017 /2018 

 2018 /2019 
 2018/ 2017 الثالثة نحت وتشكيل معمارى  3 تخصص  آلى  حاسب 13
 2019/ 2018 الرابعة)الئحة قديمة( تصميم داخلى وأثاث حاسب الى  15
 2019/ 2018 الرابعة)الئحة قديمة( نحت وتشكيل معمارى  حاسب الى  16

 مالح ات  بيا ات النطر  عنوان البحث  م
المؤتمر العلمى الثالث "تكنولوجيا التعليم وتحديات القرن الواحد   مشكالت الواقع االفتراضى فى ضوء آراء الخبراء والمستخدمين 1

والعشرون" الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى ، المنعقد في الفترة من  
 ، بورسعيد. 2015مارس  25-26

 بحث مستل 

نموذج مقترح لعالج بعض مشكالت الواقع االفتراضى فى ضوء مستحدثات   2
 تكنولوجيا التعليم 

 عشر  السابع العدد  المنصورة  جامعة – االلكترونى تعليمال  مجلة
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page= 
news&task=show&id=534&sessionID=41 

 ورقة عمل

 عشر  التاسع العدد  المنصورة  جامعة – االلكترونى التعليم  مجلة االفتراضى  بالواقع المرتبطة التكنولوجية المستحدثات 3
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page= 
news&task=show&id=547&sessionID=43 

 ورقة عمل

فاعلية نمط اإلبحار ) إظهار / إخفاء ( التكيفى واألسلوب المعرفى على تنمية   4
 مهارات البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعليم

الثاني عشر أكتوبر  العددبأشمون .  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية
 ١ج ٢٠١٧

 مستل بحث 

  اغسطس، 9المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية ، عدد أثر التطبيقات التکنولوجية على النمو المعرفی لطفل الروضة 5
2019 

 مستل بحث 

التكنولوجي لسياقات التعلم لدى أخصائيي تصـور مقتـرح لمعاييـر تصميم الَتَفكُّر  6
 تكنولوجيا التعليم في مصر والوطن العربي 

فبراير   11مجلد المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية ، 
2020 

 مستل بحث 

أثر التفاعل بين اإلنفوجرافيك المتحرك وإستراتيجية التلعيب لتنمية مهارات التفكير   7
 المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعليمالبصرى والتحصيل 

المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية ، كلية التربية 
 النوعية جامعة بنها 

 مستل بحث 

 ورقة عملبعنوان   ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مركز القياس والتقويم جامعة بنهافاعلية االختبارات التكوينية التكيفية في تحسين التنظيم الذاتي للتعلم لدى طالب   8

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=%20news&task=show&id=534&sessionID=41
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=%20news&task=show&id=534&sessionID=41
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=%20news&task=show&id=547&sessionID=43
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=%20news&task=show&id=547&sessionID=43
http://sjse.journals.ekb.eg/article_58550.html


 سيرة ذاتية د. إيهاب سعد محمدى 

 15 من  7 صفحة 
 

 :يف االشراف عليهااملشارك  األنشطة البحثيةًا: بعسا
 بيان بالرسائ  العلمية الت  منحت درجة الماجةت ر :  -

 21/2/2021"تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي"  تكنولوجيا التعليم 
المرتفعة(   -المتوسطة -)المنخفضةالمثيرات  التفاعل بين مستويات کثافة  9

التفاعلي وأسلوب التعلم عند کولب وأثره على تنمية الجانب المعرفى   كباإلنفوجرافي
 لمهارات إنتاج الرسومات التعليمية لدى طالب تکنولوجيا التعليم

كلية التربية  –والنوعية المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية 
أغسطس    ( 6)   العدد ( 2)الجزء ( 3)   مجلد جامعة بنها –النوعية 

2018 
بحث  
 مشترك

التفسيرية( ببيئة الواقع المعزز  –نمطا التغذية الراجعة )التصحيحية  10
وفاعليتهما فى اليقظة العقلية وتنمية مهارات إدارة مواقع الشبکات  

 االجتماعية األکاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس 

صدر عن الجمعية المصرية ت تكنولوجيا التعليم سلسلة دراسات وبحوث
ديسمبر    ( 2)   الجزء( 12العدد ) (29مجلد ) لتكنولوجيا التعليم

2019 
 بحث فردى

ضيق( في بيئات الواقع   –متوسط   –تفاعل مجاالت الرؤية المقيدة )واسع  11
حدسي( وأثره على تنمية مهارات صيانة  -االفتراضي وأسلوب التعلم )حسي 

 تكنولوجيا التعليم الحاسب اآللي وتحسين الذاكرة العاملة لدى طالب 

تصدر عن الجمعية  تكنولوجيا التعليم سلسلة دراسات وبحوث 
يونيو    ( 2ء ) الجز   ( 6)  العدد (30مجلد ) المصرية لتكنولوجيا التعليم

2020 
 بحث فردى

ذو التلميحات لتنمية بعض المفاهيم الجغرافية لدى   كالمتحر ك االنفوجرافي 12
 متالزمة داون  ذوي األطفال 

  -التربية للطفولة المبکرة تصدر عن کلية مجلة الطفولة والتربية 
أكتوبر    (12السنة ) (2) الجزء  (44العدد ) جامعة اإلسکندرية

2020 
بحث  
 مشترك

)التشاركي، التنافسي( ومستوى كثافة  بيئتي التعلم اإللكتروني   التفـاعل بين 13
عناصر محفزات األلعاب الرقمية )أحادية، ثنائية، ثالثية( وأثره على تنمية  

 مهـارات تصميم المواقع اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم 
أكتوبر    (128العدد )( 32مجلد ) مجلة كلية التربية جامعة بنها

2021 
بحث  
 مشترك

التفاعل بين أنماط العرض التكيفي وفقا للسياق وأنماط شخصية المتدرب   14
بريجز وأثره على تنمية مهارات تصميم االختبارات    -وفق نموذج مايرز

 اإللكترونية ومهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس 
فبراير     ( 2) العدد  (5)   مجلد لتعليم اإللکترونيلالمجلة الدولية 

2022 
بحث  
 مشترك

الوكيل المتحرك بالفيديو التفاعلى في بيئة التعلم المصغر وأثره على تنميه مهارات   15
 إنتاج الصور الرقمية والتنظيم الذاتي للتعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

كلية التربية   – المجلة العلمية للتربية النوعية والعلوم التطبيقية
 2022ابريل    (11العدد ) (5المجلد ) النوعية جامعة الفيوم

بحث  
 مشترك

 التخصص  عنوان الرسـالة  االسم  م 
التسجيل  تاريخ 

 والمناقشة 

 المشرفين أسماء

1 
فاطمة محمد  

 نور الدين 

أثر التفاعل بين نمط االبحار )إظهار / اخفاء( 

واسلوب التعلم على  تنمية بعض مهارات البرمجة  

 باللغات الحديثة لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا  

 التعليم 

2017 

12/3/2018 

 محمد زيدان عبد الحميد أ.د/

 أ.م.د/هانى شفيق رمزى

 سعد محمدى  إيهابد/

عائشة خلف   2

 العنزى 

دراسة تقويمية الستخدام التطبيقات التكنولوجية  

 وأثرها على النمو المعرفى لطفل الروضة الكويتى 

رياض  

 األطفال 

19/12/2017 

21/9/2019 

 أ.م.د/هالة يحيى 

 د/إيهاب سعد محمدي  

3 
مى فالح مطلق  

 عبود العازمى

اإللكترونية فى تنمية بعض  برنامج قائم على القصة 

 المفاهيم العلمية لطفل الروضة الكويتى 

رياض  

 األطفال 

21/9/2019 

20/12/2020 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبد الحميد 

   د/إيهاب سعد محمدي

 د/فاطمة صبحى عفيفى 

4 

سهير أحمد 

 رجائى الجندى 

  –التفاعل بين نمط االنفوجرافيك )المتحرك 

التعلم النقال مع أساليب التعلم وفق  التفاعلى( فى بيئة 

نموذج كولب لتنمية مهارات إدارة الخدمات 

 االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها 

تكنولوجيا  

 التعليم 

20/4/2019 

15/12/2021 

  أ.م.د/هانى شفيق رمزى

 د/إيهاب سعد محمدي 

5 
أبو الحسن  

 مسعد

سكامبر على أثر استخدام محفزات التعلم بنموذج 

تنمية مهارات إنتاج االنفوجرافيك التعليمى لدى 

 طالبات رياض األطفال 

تكنولوجيا  

 التعليم 

15/6/2019 

2020 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبد الحميد 

  أ.م.د/هانى شفيق رمزى

 د/إيهاب سعد محمدي 



 سيرة ذاتية د. إيهاب سعد محمدى 

 15 من  8 صفحة 
 

 : الداتوراةبيان بالرسائ  العلمية الت  منحت درجة  -

 الماجةت ر:لدرجة  مةعلةبيان بالرسائ  العلمية ال -

محمد  تامر 6

اسماعيل  

 الجزار

استراتيجية لعب االدوار في بيئة تعلم افتراضية   اثر

علي اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات 

 العمل الجماعي لطالب الجامعة 

مناهج 

نولوجيا  تك

 التعليم 

2019 

14/7/2021 

 أ.د / صالح الدين علي سالم 

 د/ ايهاب سعد محمدي 

 د/ هاجر محمد رضا عبدالرازق 

 التخصص  عنوان الرسـالة  االسم  م 
التسجيل  تاريخ 

 والمناقشة 

 أسماء المشرفين

1 
عماد عبد الهادي 

 محمد صديق 

تصميم بيئة تعلم تفاعلية متعددة السياقات لتنمية  

مهــارات التصميم التكنولوجي للتعلم لدى أخصائي  

 تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا  

 التعليم 

16/10/2016 

2020 

 أ.د/ماهر إسماعيل صبرى 

 د/ سليمان جمعه عوض 

 د/إيهاب سعد محمدي 

2 
سمر محمود محمد  

 عبد الفتاح 

التفاعل بين االنفوجرافيك واستراتيجية التلعيب وأثره  

على تنمية مهارات انتاج الرسوم التعليمية لطالب 

 التعليم تكنولوجيا  

تكنولوجيا  

 التعليم 

19/12/2017 

1/12/2020 

 أ.د/محمد إبراهيم الدسوقى 

 د/ لمياء مصطفى كامل

 د/إيهاب سعد محمدي 

3 

   يس أسماء مسعد 

أثر خصائص العرض)مدة التعرض وزوايا الرؤية( فى  
بيئات التعلم االفتراضية على درجة التواجد وتنمية  

طالب تكنولوجيا  مهارات منظومة الحاسب االلى لدى 
 التعليم 

تكنولوجيا  

 التعليم 
2018 

 أ.د/ماهر إسماعيل صبرى 
 أ.م.د/ هانى شفيق رمزى 
 د/إيهاب سعد محمدي

4 
سعود منسي عوض  

 هزاع العنزي 

  فاعلية التعلم المنتشر ببيئة تعلم تكيفية في تنمية مهارات 
)تصميم وانتاج( ملف اإلنجاز اإللكتروني و االتجاة نحو  

 لدى معلمي التعليم العام بالكويت  التعلم المنتشر

تكنولوجيا  

 التعليم 
2019 

 أ.د/ على جودة محمد 
 أ.م.د/ هانى شفيق رمزى 
 د/إيهاب سعد محمدي

 

 م 
 تاريخ التسجيل  اإلشراف  التخصص  الموضوع  اسم الطالب 

1 
محمد عبدربه عبد 

 المطلب عبدربه 

أثر التفاعل بين أنماط تقديم المحتوى وأساليب  

بعض مهارات  التعلم في البيئة التكيفية على  تنمية

استخدام النظم اآللية المتكاملة لدى أخصائيي  

 المكتبات والمعلومات بالمعاهد األزهرية 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 أ.م.د/هانى شفيق رمزى

 د/إيهاب سعد محمدي 
16/10/2016 

2 
عالء الدين محمد   هاجر

 هشلة 

أثر التفاعل بين أنماط المحفزات التعليمية واسلوب  

)الجزئى والكلى( فى بيئة تعلم نقال على التعلم 

دافعية االنجاز وتنمية مهارات البرمجة لدى طالب  

 الصف األول الثانوى 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 أ.د/ نبيل جاد عزمى

 د/ إيهاب سعد محمدى 
2019 

 محمد عبد الحكيم  نجاة 3

فاعلية المنصات التعليمية في تنمية المهارات 

معلمات رياض األطفال في ضوء  التدريسية لدى 

 2.0منهج 

 رياض األطفال 
 أ.د/ محمد إبراهيم عبد الحميد 

 د/إيهاب سعد محمدي 
2020 

4 
اريج أحمد محى الدين  

 العباسى 

فاعلية االنفوجرافيك المتحرك ببيئة التعلم النقال  

لتنمية بعض مهارات التطريز لدى طالب االقتصاد  

 المنزلى 

االقتصاد  

 المنزلى 

 أ.د/ غادة شاكر عبدالفتاح 

 د/ نفين عبدالوكيل عطا 

 د/ إيهاب سعد محمدى 

 2020مارس 

 فريال فائز محمد خيرى  5
فاعلية توظيف منصة الكترونية فى تنمية مهارات 

 االذاعة المدرسية لدى طالب المرحلة الثانوية 
 االعالم التربوى 

 أ.م.د/ محمد أحمد عبود

 د/ إيهاب سعد محمدى 

 أميرة حسن سالم د/ 

20/12/2020 

6 
أسماء حمدى محمد  

 إبراهيم 

المراجعة التكيفية في ضوء تحليالت التعلم 

وأثرهما على تنمية مهارات انتاج الرسوم التعليمية  

 الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 ا.م.د/ بشرى عبد الباقى 

 د.ايهاب سعد محمدى 
2021 



 سيرة ذاتية د. إيهاب سعد محمدى 

 15 من  9 صفحة 
 

 : ف  تكنولوجيا التعلي داتوراه اللدرجة  مةعلةبيان بالرسائ  العلمية ال -

 : العم يات العلمية المطترك ف ها -
 عضو عام  بالعم ية الدولية للتعلي  والتعل  االلكترو ى ومقرها الية التربية جامعة المن ورة ▪

 مقرها الية الدراسات العليا للتربية ، جامعة القاهرة   –عضو عام  بالعم ية العربية لتكنولوجيا التربية  ▪

  حلوانمقرها الية التربية ، جامعة  – التعلي لتكنولوجيا   الم ر ةعضو عام  بالعم ية  ▪

  بور سع د، جامعة النوعيةمقرها الية التربية  – للكمب وتر التعليمى  الم ر ةعضو عام  بالعم ية  ▪

 .  مقرها بنها ، القل وبية –براب ة التربو  ن العرب  عام  عضو ▪

 :واملهمات العلميةالدورات التدريبية وورش العمل ًا: ثامن
 الح ول على الدورات التدر بية اآلتية:  -

 نهال يحيى  7

  –أثر التفاعل بين أسلوب تنظيم المحتوى )هرمى 

توسعى( بالكتار التفاعلى وأسلوب التعلم على تنمية  

مهارات استخدام المنصة التعليمية لدى طالب كلية  

 التربية النوعية 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 أ.د/ العزب زهران 

 ا.م.د/ بشرى عبد الباقى 

 د.ايهاب سعد محمدى 

2021 

 مريم سيد أحمد  8

األنشطة القائمة على التلعيب   التفاعل بين نمطى

وأسلوب التعلم في بيئة تعلم تكيفية وأثره على تنمية  

مهارات استخدام المنصات التعليمية لدى طالب  

 تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا  

 التعليم 

 أ.م.د/ هانى أبو الفتوح 

 د. إيهاب سعد محمدى 
2021 

9 
الزهراء أحمد رمزى 

 عبد الباقى 

قائم على استخدام المنصات برنامج تدريبى 

االلكترونية في ممارسة طالب المدارس الرسمية  

 للغات لنشاط الصحافة المدرسية 

 االعالم التربوى 

 شيماء صبرى أ.م.د/ 

 د. إيهاب سعد محمدى 

 د/ أحمد على سعد

29/10/2021 

 

 م 
 تاريخ التسجيل  اإلشراف  الموضوع  الطالب اسم  

1 
محمد محمود 

 الدغيدى محمود 

النص  –النص المرن  –أثر أنماط العرض التكيفى )تعتيم األجزاء 

العبء  الشرطى( على تنمية مهارات تصميم مواقع الويب وخفض 

 المعرفى الدخيل لدى تالميذ المرحلة االعدادية 

 أ.د/ وليد يوسف 

 د. ايهاب سعد 
2020 

2 
وائل عبد الجليل  

 على

االنفوجرافيك(  –)خرائط المفاهيم نمطا عرض المنظمات البصرية 

بالفيديو لتفاعلى وأثرهما على تنمية مهارات استخدام المنصات  

 التعليمية التفاعلية لدى المتعثرين أكاديميا واالنخراط في التعلم لديهم 

 أ.د/ صالح عبد القادر 

 ا.م.د/ بشرى عبد الباقى 

 د.ايهاب سعد محمدى 

2020 

3 
إيمان سامى أحمد 

 خليل 

التفاعل بين محفزات األلعاب ببيئة التعلم االلكترونية )الفردية /  

التشاركية( لتنمية بعض نواتج التعلم والكفاءة الذاتية االكاديمية لدى  

 طالب تكنولوجيا التعليم 

 أ.د/ هانى شفيق رمزى

 أ.م.د/ هانى أبو الفتوح 

 د. إيهاب سعد محمدى 

2021 

 التوقيت  جهة التدريب  ورشة العملاسم الدورة أو  م
1 Creativity and Innovation Techniques The German Academic Exchange 

Service(DAAD) in Cairo 
10 /6 /2015 

 University Exams and Digital Question 

Banks 

The German Academic Exchange 

Service(DAAD) in Cairo 
19 /10 /2020 

 مهارات التفكير  2

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
 والقيادات بجامعة بنها 

11-13 /4 /2006 
 2006/ 4/ 27-22 أساليب البحث العلمى  3
 2006/ 8/ 3-1 االتصال الفعال  4
 2006/ 8/ 30-28 أخالقيات وآداب المهنة  5
 2013/ 6/ 13-11 التخطيط االستراتيجى  6
 2013/ 6/ 20-18 التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية  7



 سيرة ذاتية د. إيهاب سعد محمدى 

 15 من  10 صفحة 
 

 2013/ 6/ 20-18 مهارات االتصال في أنماط التعليم المختفة 8
 2013/ 6/ 27-25 اإلدارة الجامعية  9
 2022/ 2/ 8-7 والمراجعة الخارجية التقييم الذاتي  10
 2022/ 2/ 10-9 إدارة الموقع اإللكترونية  11
 2022/ 2/ 22-21 التخطيط االستراتيجى  12
 2022/ 2/ 24-23 اإلدارة الجامعية  13
 2022/ 3/ 8-7 بنوك األسئلة واالختبارات اإللكترونية  14
 2022/ 3/ 15-14 نظام الساعات المعتمدة  15
 المفاهيم االساسة لتكنولوجيا المعلومات  16

  –مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات 
 المجلس األعلى للجامعات 

15-17 /7 /2006 
 2006/ 7/ 24-22 نظام التشغيل ويندوز 17
18 Word 5-10 /8 /2006 
19 Power Point 16-21 /9 /2006 
20 Excel 19-21 /8 /2006 
21 Access 16-21 /9 /2006 
 2006/ 9/ 11 صيانة حاسب  22
 Office 30 /7 /2007دورة مفاهيم تكنولوجيا ومجموعة  23
24 E- Presentation 14-16 /6 /2011 
 E- Word Processing 11-13 /6 /2011 
25 Using Computer and managing Files 7-9 /6 /2011 
26 MIS I Student Affairs 8-10 /5 /2012 
27 MIS II Staff Affairs 15-17 /5 /2012 
28 MIS III Post Graduate Affairs 19-21 /5 /2012 
29 MIS IV Bylaws and Control Affairs 22-24 /5 /2012 
30 MIS V Cultural Relations Affairs 22-24 /5 /2012 

31 
TOT 

Using Advanced Powerpoint in 

Teaching 

30 /8 /2007 

 ORACLE ADMIN 2007فى إدارة قواعد البيانات  32
33 TOT 2020/ 2/ 2 فى التحول الرقمى 
 2022/ 2/ 2-1/ 26 التحول الرقمى أساسيات دورة  34

35 
الدورة التمهيدية للمراجعين الخارجيين لمؤسسات  

 التعليم قبل الجامعى 

 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

26-29 /3 /2012 

 2013/ 11/ 12-11 التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالى  36

37 
توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم  

 العالى 
21-22 /10 /2013 

 2013/ 12/ 10-9 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 38
 2013/ 11/ 27-26 العالى التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم  39
40 Word 2016 wvNKq-Hahu 

Microsoft 

11 /1 /2017 
41 Powerpoint 2016 QYEv-4TCf 4 /3 /2017 
42 Word 2016 Expert wveF7-FMk3 18 /5 /2017 
43 Technology Literacy For Educator 7wMG-uGJ4 16 /5 /2017 
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 15 من  11 صفحة 
 

 تية: الدورات اآل  المطاراة امدرب ف  -
 التوقيت  جهة التدريب  اسم الدورة أو البرنامج  م
 حتى تاريخه  2016مركز تنمية قدرات أعضاء   إدارة المواقع االلكترونية العضاء هيئة التدريس بجامعة بنها  1

44 Access 2016 wxFFW-4Sc2 30 /8 /2017 
45 Software Development Fundmentals 68y5-DTR4 13 /9 /2017 
46 Database Administration  Fundmentals wdUub-FMxb 14 /11 /2017 
47 ICDL – V. 4 EGY000423438 2008 
48 Microsoft TOT Trining (MOS) 

NER HORIZONS – Microsoft 

 2017مارس 

49 
Microsoft TOT Trining (MTA 

DataBase, MTA Software 

Development) 

 2017مارس 

50 
Microsoft TOT Trining (20480 

Programming in HTML 5 with Java 

script & Css3) 

 2017مارس 

 أساليب التحليل االحصائى   51

  مشروعات ادارة  بوحدة والتقويم  القياس مركز
 للجامعات  االعلى بالمجلس  التطوير

26-27 /3 /2017 
 2017/ 3/ 30-29 أساليب التحليل االحصائى المتقدم  52
 2019/ 1/ 29 إعداد جدول المواصفات  
 2019/ 2/ 4-3 توصيف وتقرير المقرر 53
 amos 6-7 /2 /2019التحليل اإلحصائي  54
 2019/ 2/ 12 وإعداد التقارير التصحيح االلكتروني  55
 2020/ 4/ 28-27 المفردات االختبارية أساليب التقويم واعداد  56
 2020/ 5/ 12-11 بنوك األسئلة  57
 2020/ 8/ 30—29 أسس المراجعة الداخلية لمراكز ووحدات القياس والتقويم 58

59 
TOT Program Innovative Methods For 

Delivering Education Materials For 

Children 

  –أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
 برنامج جامعة الطفل 

1-3 /3 /2016 

 2017/ 10/ 18-17 إدارة المكتبات بجامعة بنها  ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى  60
 2017/ 3/ 25 وحدة الجودة  –كلية التربية النوعية  ورشة عمل عن االتجاهات الحديثة في القياس والتقويم 61
 2013/ 12/ 4 جامعة بنها  –مركز التعليم االلكترونى  جلسة تدريبية عن المقررات االلكترونية وكيفية تفعيلها  62

63 
  المرجعية  القومية المعايير وضع"  عن عمل ورشة
 األطفال  ورياض  النوعية   التربية  كليات برامج فى

  طب كلية مؤتمرات بمركز  التعليم تكنولوجيا لجنة
 2008 اإلسكندرية )المجلس األعلى للجامعات(  جامعة

64 
 المستمر التطوير"   عن األول اللقاء  حضور

 "  لالعتماد  والتأهيل
(  QAAP)   واالعتماد الجودة ضمان  مشروع

 2007 الزقازيق  بجامعة

65 
  المستمر التطوير"  عن الثانى  اللقاء  حضور

 "  لالعتماد  والتأهيل
(  QAAP)   واالعتماد الجودة ضمان  مشروع

 2007 المنوفية  بجامعة

 إدارة نظام مجال فى بنها بجامعة عمل ورشة حضور 66
 2008 مركز الجودة بالجامعة  بنها لجامعة التعليم تطوير مشروعات وتقييم الجودة

67 
  على  التدريب  فى  بنها  بجامعة  عمل ورشة حضور

 الرقمية  المكتبات  استخدام
 2010، 2008 المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات

68 
  هيئة أعضاء  لمعاونى  التثقيفية   الدورة حضور

   الجامعات مستوى  على التدريس 
 2009/ 4/ 15-10 بحلوان  القادة  إعداد معهد

69 
  هيئة أعضاء  لمعاونى  التثقيفية   الدورة حضور

   الجامعات مستوى  على التدريس 
 2009/ 11/ 18-13 بحلوان  القادة  إعداد معهد
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 التوقيت  جهة التدريب  اسم الدورة أو البرنامج  م
هيئة التدريس والقيادات   التدريس العضاء هيئة التدريس بجامعة بنها  فى  التكنولوجيا استخدام 2

 بجامعة بنها 
 حتى تاريخه  2017

 حتى تاريخه  2019 بنوك األسئلة واالختبارات االلكترونية  
 حتى تاريخه  2019 أساليب التقويم الحديثة  

 
 2017/ 11/ 26حتى  2014/ 11/ 26التربوية من مدرب معتمد باالكاديمية المهنية للمعلمين في البرامج 

 2020/ 9/ 28حتى  2017/ 9/ 28مدرب معتمد باالكاديمية المهنية للمعلمين في تكنولوجيا التعليم من 
 الترقي في وظائف كادر المعلمين  3

فرع األكاديمية المهنية  
 للمعلمين بالقليوبية 

حتى  2012من 
2017 

 أساسيات التوجيه الفني  4
 برنامج تدريب القيادات لمديري المدارس  5
 أساسيات التوجيه الفني  6
 برنامج مهارات اإلشراف والقيادة الفعالة  7
 برنامج مهارات التدريس وإدارة الصف الفعالة 8
 برامج الدمج واالعاقات  9
 الترقي في كادر المعلمين المرحلة السابعة 10
 ومكافأة التغيير المجتمع المدرسي  11
 2019 – 2017من  التدريب على بنك المعرفة المصرى  12

المشاركة في البرنامج التوجيهى الجمعى واالرشادى تحت عنوان "الغش بين  13
 التالميذ" 

مدرسة الشهيد جمعه خالد 
 2/2016 إدارة بنها التعليمية  –االبتدائية 

تدريب أعضاء رابطة التربويين العرب على برنامج التحليل االحصائى   14
SPSS 

 2016/ 12/ 10 رابطة التربويين العرب 

 تدريب المدرسين على برمجة الروبوت  15
إدارة الموهوبين والتعلم  
الذكى بإدارة كفر شكر  

 التعليمية 
2017 

التدريب بمركز تعليم الكبار   دورة المعلم الرقمى  16
 2022/ 2021 جامعة عين شمس  

 المطاراة فى اعتماد مدرب ن  -
 التوقيت  جهة االعتماد  اسم اللجنة  م
 2017 األكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر  لجنة اعتماد المدربين  1

 :العلمية وامللتقيات املؤمترات والندواتًا: تاسع
 نوع المشاركة  المؤتمر أو الندوة بيانات  م
بكلية الدراسات    2010/ 11/ 4-3" في الفترة من  الحلول الرقمية لمجتمع التعلم"  السادسالمؤتمر العلمى   1

 جامعة القاهرة والجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  –العليا للتربية 
 حضور 

األول(  الثالث   العلمى   المؤتمر 2   الجمعية "  والعشرون   الواحد  القرن   وتحديات   التعليم   تكنولوجيا "  )الدولى 
 مصر ،   بورسعيد ، 2015  مارس 26-25 من ، التعليمى  للكمبيوتر المصرية 

 حضور وإلقاء بحث 

المؤتمر العلمى السنوي الرابع )الدولى الثانى( للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى بعنوان" تكنولوجيا   3
 2016/ 3/ 31-30مبادرات" في الفترة من  –حلول  –التعليم والتدريب وحتمية الجودة: تحديات 

 حضور 

التعليم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان" إشكاليات  االول لقسم تكنولوجيا  الملتقى العلمى   4
 2016/ 12/ 19البحث العلمى في تكنولوجيا التعليم" في 

 حضور  

5 International Symposium "Applications Of Technology In  stAttended The 1
Education" Faculty Of Educational – Benha University-  12-13/2/2017 

 حضور 
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 نوع المشاركة  المؤتمر أو الندوة بيانات  م
المؤتمر العلمى السنوي الخامس )الدولى الثالث( للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى بعنوان" بيئات   6

 2017ابريل  1-مارس 31رنة وعالج المشكالت" في الفترة من  التعلم / التدريب االلكترونى الم
 حضور 

المؤتمر الدولى األول لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها بعنوان" تطوير   7
 2017مارس   9منظومة التدريب وضمان جودة التنمية المهنية والعمل المؤسسى" في 

تنظيم فاعليات  
 والحضور المؤتمر 

-12المؤتمر العلمى الثانى عشر "التربية وبيئات التعلم التفاعلية: تحديات الواقع ورؤى المستقبل" في الفترة من  8
 جامعة القاهرة والجمعية العربية لتكنولوجيا التربية –بكلية الدراسات العليا للتربية  7/2017/ 13

 حضور 

تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان" هندسة  الملتقى العلمى الثانى لقسم  9
 2017/ 12/ 20البحوث العلمية في تكنولوجيا التعليم" في 

 حضور  

المؤتمر العلمى السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان" االبتكارية وتكنولوجيا التعليم   10
 2018/ 4/ 20-19من والتدريب مدى الحياة" في الفترة 

 حضور 

المؤتمر الدولى الثانى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها بعنوان" التدريب   11
 2018مارس  15االبداعى: رؤى واقعية وطموحات مستقبلية"" في 

تنظيم فاعليات  
 المؤتمر والحضور 

المتغيرات والمعايير العالمية بجامعة بنها في الفترة من  المؤتمر الدولى لتطوير التعليم العالى في ضوء  12
22-23/1 /2019 

 حضور 

المؤسسات العلمية  الملتقى األول لقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة بنها بعنوان "  13
 2/2019/ 24" المنعقد في األكاديمية لتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق

 اعداد وتنظيم 
ورئيس اللجنة اإلعالمية  

 بالملتقىواالعالنية 
الملتقى الثانى للتربية العملية بكلية التربية النوعية جامعة بنها بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير التربية   14

 3/2019/ 19" في 2030العملية في ضوء رؤية مصر 
 حضور 

تطوير  لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها بعنوان"  الثالثالمؤتمر الدولى   15
 2019ارس م 21-20في   برامج التدريب بالمؤسسات العربية لمواكبة عصر االبتكار وريادة االعمال"

تنظيم فاعليات  
 المؤتمر والحضور 

 جامعة بنها  –المؤتمر السنوى الدولى االول لكلية التربية النوعية  16
فى الفترة    )االبداعات التربوية النوعية من وجهة نظر مصرية افريقية وعربية: رؤية مستقبلية(  بعنوان

 بمدينة الغردقة  2019ديسمبر  2 -نوفمبر    29من 

 اعداد وتنظيم 
 

ر  المؤتمر العلمى لمركز القياس والتقويم بجامعة بنها بعنوان "تطوير اليات القياس والتقويم في عص 17
 2021/ 2/ 21التحول الرقمى" في 

 مقرر المؤتمر
 ومشارك بورقة عمل 

المؤتمر العلمى الدولى األول للجمعية الدولية للتعليم والتعلم االلكترونى بعنوان" مستقبل الدول وصناعة   18
 بمدينة شرم الشيخ   2021/ 4/10-1العقول" في الفترة من 

مشارك في لجنة  
 االستقبال 

العلمى الدولى الثانى للجمعية الدولية للتعليم والتعلم االلكترونى بعنوان" مستقبل الدول وسفراء  المؤتمر  19
 بالباخرة السياحية نايل لوتس بالمعادى 2022/ 3/ 27-26التطوير" في الفترة من 

مشارك في لجنة  
 الطباعة والتنظيم 

 :أنشطة اجلودةًا: عاشر
 . 2014-2010 النوعية التربية لكلية االستراتيعية الر ة عم  فر ق فى عضو ▪

 بكلية   ال الب  وش ون   والموظى ن  التدر ر  ه  ة  أعضاء  عن  البيا ات  قواعد  برامئ  ت مي   فى  مطارك ▪
 2017من  وإدارة العودة بالكلية بنها جامعة النوعية التربية

 .بنها جامعة النوعية التربية بكلية العودة وإدارة فاعلية لعان فى شارك ▪

المعاو ة ▪ واله  ة  التدر ر  ه  ة  العضاء  اإل عاز  ملف  عن  تدر بية  دورة  بنها  حضور  ف    بعامعة 
21/11 /2018 . 

،  QAAP, QAAP2, CIQAPأثناء مطرور    ( 2019حتى    2008من)   عضو بىر ق وحدة العودة بالكلية ▪
 . 2019ف    المؤسةى وعند التقدم لالعتماد
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 15 من  14 صفحة 
 

 2010/2011للعام العامعى  االستبيا ات بوحدة ضمان العودة بالكلية عضو لعنة ت ب ق  ▪
التعليمية" ▪ واع ط ة  العلمى  "البحث  م يار  بالكلية ورئير  العودة  إدارة وحدة ضمان  معلر  من    عضو 

 . 2017حتى  2012
 2017/ 2016للعام العامعى  رئير لعنة     المعلومات واالستبيا ات بوحدة ضمان العودة بالكلية ▪
والت و ر"  عضو ▪ العودة  "إدارة  م يار  ورئير  بالكلية  العودة  ضمان  لوحدة  التنى ري  من    المعلر 

 . 2019حتى 2017
 . 2019/2020للعام العامعى  رئير لعنة المراجعة الداخلية ومنةقى العودة بالبرامئ التعليمية ▪
 . 2020/ 2019للعام العامعى رئير لعنة التحل   الب    والدراسة الراتية بوحدة ضمان العودة بالكلية ▪
▪ " م يار  للبر امئرئير  اع اد مية  التعلي المعاي ر  تكنولوجيا  لقة   البرامع   لالعتماد  حتى   2019من    " 

 تار ره

 :الطالبية وخدمة اجملتمعاألنشطة : حادى عشر
 اع ط ة ال البية:  -

  ال ابع   لات  الوحدة   فى  وال الب ,    النوعية  التربية  بكلية  للموظى ن  اآللى  الحاسب  دورات  فى  التدر ب ▪
 .2011/ 2009/2010والتمر   ف   والىنادق والةياحة اآللى الحاسب دورات فى بالكلية الراص

  لمرحلة   وآخر   البكالور و ،  لمرحلة  دل  )    بنها  جامعة   النوعية  التربية  لكلية  ال الب  دل    ت مي  ▪
 . 2009/2010/ 2008للعام العامعى   (العليا الدراسات

 . 2013/2014 عام بالكلية العليا الدراسات دل   اعداد فى المطاراة ▪

 . 2017/2018،   2015/2016 بال الب الراصة اال ط ة فى طاراةشهادة تقدير للم ▪

وفحص   عضو ▪ بالكلية  لل الب  االجتماعية(  )اإلعا ات  االجتماعى  التكاف   صندوق  من  ال رف  لعنة 
 . 2020/ 2016/2017/2018/2019 اعبحاث االجتماعية

 . 2017/ 2016ف  العام العامعى  بالكلية الم الية وال البة ال الب اختيار بلعنة عضو ▪

 . 2016/2017فى العام العامعى عضو لعنة اختيار ال الب الم الى وال البة الم الية بالكلية  ▪
 . 2020/2021فى العام العامعى  بالكليةعضو لعنة االشراف على ا ترابات اتحاد ال الب  ▪
الكلية ▪ اتحاد طالب  ا ترابات  ال ال ة" لالشراف على جميع مراح   "الىرقة  الىرعية  اللعنة  العام    رئير  فى 

 . 2020/ 2019العامعى 
 : خدمة المعتمع وتنمية الب  ة  المطاراة ف  -

 .  2018/ 2017 بالكلية عضو لعنة خدمة المعتمع وتنمية الب  ة ▪

 .تار ره حتى  2014عضو بىر ق جامعة ال ى  بعامعة بنها من  ▪

التالم ر" ▪ ب ن  "الغش  عنوان  تحت  واالرشادى  العمعى  التوج هى  البر امئ  ف   الطه د   المطاراة  بمدرسة 
 . 2/2016إدارة بنها التعليمية فى –جمعه خالد االبتدائية 

ببنها   براب ة التربو  ن العرب  SPSSتدر ب أعضاء راب ة التربو  ن العرب على بر امئ التحل   االح ائى   ▪
 10/12/2016ف  

، محاف ة تدر ب المدرس ن على برمعة الروبوت بإدارة الموهوب ن والتعل  الراى بإدارة اىر شكر التعليمية  ▪
 2017القل وبية ، 
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 2021/2022التدر ب بمرا  تعلي  الكبار جامعة ع ن شمر  الرقمىدورة المعل  التدر ب ف   ▪
التربو ة    اد ميةأل ل  التابعة  الدورات   فى   المعلم ن  تدر ب ▪ البرامئ  ف   القل وبية  فرر  للمعلم ن  المهنية 

 . 2019حتى  2012 وتكنولوجيا التعلي  من

 : وتكنولوجيا المعلومات والكلية العلم   القة  أعمال ف  المةاهمة -
 حتى االن.  2015من  بالكليةالتربية العملية  طالب  اإلشراف على بع  معموعات ▪

 .2010 عام بالكلية اإلدار ة المعلومات     منةق ▪
 . 2010 عام العامعة  بمعرض لعرضه الكلية عن تةع لى ف ل  إعداد فى مطارك ▪

 مطروعات  ضمن  المعلومات  تكنولوجيا  على  التدر ب  فى  للعامعات  اععلى  المعلر  من  معتمد  مدرب ▪

ICTP    م 2012 عاممن 
  ( Management and Information System   MISاالدار ة  المعلومات     )  لمطرور  معتمد  مدرب ▪

 . م2012 عاممن  للعامعات اععلى المعلر من

 2018/ 2017،  م 2012/2013 بنها جامعة – الت بي ية الىنون  الية تبكنتروال للعم  اال تداب ▪

 الكنترول  بأعمال   المتم  ة  للمةاهمة  ببنها  الت بي ية  الىنون   الية  عم د  من   تقدير  شهادة  على  الح ول ▪
  .بالكلية

 .حتى تار ره 2004من  التعل  تكنولوجيا  لقة  والن ر ة الت بي ية العداول  اعداد فى المطاراة ▪
 .اآلن حتى  2009 منر )مرحلة البكالور و ( الكنترول اعمال فى المطاراة ▪

  ضمن )  بالعامعة  المعلومات  تكنولوجيا  وتوط ن  دع   فى  للمطارا ن  2013/ 10/9 فى  العامعة رئير  تكر   ▪
 (بالعامعة المعلومات تكنولوجيا على التدر ب فر ق

  ل  ادة  للكلية  عام  ومنةق  بالكلية(  IT)  وحدة   فى  اعضو  للمطارا ن  6/2014ف     العامعة  رئير  تكر   ▪
 .للعامعة  العالمى الت نيف ورفع الروابط

شهادة تقدير من رئير العامعة عن رفع مؤشر البوابة االلكترو ية لعامعة بنها وتحة ن الترت ب محليا  ▪
 . 2014ف  فبراير  Webomatricsوافر  يا وعالميا ف  الت نيف العالمى 

 . 4/10/2015 فى النوعية التربية لكلية االلكترو ى الموقع على المنطورة البيا ات  مراجعة لعنة عضو ▪

 . والتكه ن الىحص لعان  وعضو ة ، بالكلية خاصة أجه ة وشراء فحص لعان رئاسة ▪

 2016/ 2015 بنها جامعة الحقوق  بكلية العليا والدراسات الرابعة الىرقة انترول فى اال تداب ▪

 2016/2017/2018/ 2015  بنها جامعة الحقوق  بكلية التعلي  المىتوح انترول فى اال تداب ▪
 . 2016 فى للعامعات االعلى بالمعلر الرقمى المواطن عن عم   ورشة حضور ▪

 2015 فى بالعامعة المعاو ة واله  ة التدر ر ه  ة لعضو موقع أفض  على الح ول ▪

-2013لرفع الت نيف العالمى للعامعة من    Inlinkمنةق عام للكلية ف  مهام ز ادة الروابط الداخلية   ▪
2016 

 2013/ 22/6منةق البوابة االلكترو ية بالكلية ف   ▪

 .بنها جامعة النوعية التربية  الية لكنتروالت بر امئ ت مي  ▪
 . 2006ف    اإل تر ت على بنها جامعة النوعية التربية الية موقع ت مي  ▪
 

 مع خالص شكرى وتقديرى 


