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 المؤهالت العلمية :

  السجل الوظيفي:

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة الوظيفة م
 

 مصر جامعة أسيوط م.17/1/1989معيد بكلية التربية بسوهاج في  1
مدرس مساعد بكلية التربية بسوهاج في  2

 م27/3/1995
 مصر جامعة أسيوط

عضو بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه من  3
 17/8/1996جمهورية ألمانيا االتحادية من تاريخ 

 م.31/7/2001إلى 

 
Universitaet der Bundeswehr 
Hamburg 

Germany 

باحث مشارك بجامعة البندس فير "هامبورج" من  4
 31/1/2003حتى  1/8/2001

Universitaet der Bundeswehr 
Hamburg 

Germany 

بكلية التربية بسوهاج    تكنولوجيا التعليممدرس بقسم  5
 .31/8/2006حتى  7/4/2003من 

 
 سوهاججامعة 

 مصر

أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة طيبة من  6
 .1/9/2012حتى  1/9/2006

 السعودية جامعة طيبة

 أستاذ مساعد بكلية التربية  7
 31/8/2013حتى  1/9/2012من 

 السعودية الملك عبد العزيز

بكلية    تكنولوجيا التعليممدرس بقسم  8
 األن حتى 1/9/2013التربية بسوهاج من 

 
 امعة سوهاجج

 مصر

 

 

تاريخ  املؤهل الدراسي م

 احلصول

 الدولة اسم اجلامعة التخصص الدقيق التخصص العام

 مصر أسيوط العلوم والتربية العلوم والتربية 1988 بكالوريوس العلوم والتربية 1

 مصر أسيوط  وطرق تدريس  مناهج يسمناهج وطرق تدرال 1991 دبلوم خاص في التربية 2

 مصر أسيوط وطرق تدريس  مناهج وطرق تدريس مناهج 1995 ماجستير في التربية 3

 دكتوراه في التربية 4
 
 

طرق تدريس  2002
 تكنولوجيا التعليمو

تطوير طرق وأساليب 
 تكنولوجيا ستخداما

 في التعليمالحاسب االلى 

 ألمانيا هامبورج
 
 



 :الخبرات العلمية

 الجامعة / المؤسسة الدولة اللقب العلمي م

 محاضر فى مشروع مبارك كول لتطوير التعليم  1
 

 ألمانيا
 

BHI- Human Resources 

Development GmbH, 

Hamburg- Germany  

 عضو في مشروع تطوير إعداد معلمي الرياضيات 2
DMTP 

 مصر
 

 ىجامعة جنوب الواد

Evolution and Development 

of Math Teacher Education 

Program 

محاضر ومدرب فى برنامج منظومة التقويم  3
 التربوى الشامل

 مصر
 
 

وزارة التربية والتعليم برنامج تحسين 

 التعليم

Ministry of Education 

Education Enhancement 

Program 

عضاء محاضر ومدرب فى مشروع تنمية قدرات أ 4
 هيئة التدريس والقيادات

 

 
 مصر

 جامعة جنوب الوادى 

Faculty and Leadership 

Development Project 

(FLDP) 

محاضر ومدرب فى مشروع تنمية قدرات أعضاء  5
 هيئة التدريس والقيادات

 جامعة طيبة السعودية

 

 :الخبرات التدريسية في مجال المناهج وتكنولوجيا استخدام الحاسب اآللي 

 المرحلة الجامعية المقرر م

 بكالوريوس طرق وأساليب تدريس الحاسب اآللى   1
 بكالوريوس الحاسب اآللي وتطبيقاته التربوية   2
 بكالوريوس أسس مناهج 3
 بكالوريوس ذو اإلحتياجات الخاصةل الحاسوب 4
 دبلوم تربوي (2( و )1طرق تدريس الحاسب اآللي ) 5

 دبلوم تربوي لتعليم العاممناهج الحاسوب في ا 6
 دبلوم تربوي الحاسب اآللي في تعليم األطفال التوحديين 7
 ماجستير الحاسوب في التعليم 9

 ماجستير تطبيقات الخدمات اإللكترونية في التعليم 10
 ماجستير تصميم مديوالت التدريس باستخدام الحاسب اآللي. 11
 ماجستير لتدريس باستخدام الحاسب اآللي.نظريات التعلم الحديثة وعالقاتها با 12
 



 الكتب والمؤلفات:

 سنة النشر دار النشر العنوان م
1 
 
 
 

Computeruntersteutzter Unterricht  in der 

kaufmaenischen Berufsausbildung Realisation 

und Erfahrung in Deutschland und Aegypten       

في  التعليم  ،    الواقع والخبرة في التدريس باستخدام الكمبيوتر  

 كٍل من ألمانيا ومصر

Verlag Dr. Kovac. 

Hamhurg – 

Germany. 

ISBN 3-8300-

0871-6 

2003 
 

 2005 جامعة جنوب الوادي طرق تدريس الرياضيات 2
 2005 جامعة جنوب الوادي دليل برنامج إعداد معلمي الرياضيات بكلية التربية بسوهاج 3
 
4 

قويم برنامج إعداد معلمي الرياضيات بكلية التربية أدوات ت
 بسوهاج

 2005 جامعة جنوب الوادي

 2012 رابطة التربويون العرب دليل المعلم الجامعي في إعداد المقررات الدراسية 5
  في مرحلة اإلعداد طرق وموديوالت التدريس بالحاسوب 6
  في مرحلة اإلعداد مالخريطة الحاسوبية لمناهج الحاسوب بالتعليم العا 7
 

 البحوث:
 سنة النشر دار النشر البحث عنوان م

1 

 

 

 

 

 

Computeruntersteutzter Unterricht  in der 

kaufmaenischen Berufsausbildung 

Realisation und Erfahrung in 

Deutschland und Aegypten       

قع التدريس باستخدام الكمبيوتر في  التعليم  ،    الوا 

 والخبرة في كال من ألمانيا ومصر

 رسالة دكتوراة جامعة هامبورج

Hamhurg Universitaet der 

Bundeswehr – Germany. 

 

2002 

 

2 

 

رؤية مستقبلية إلجراءات ومعايير االعتماد بمؤسسات 

إعداد المعلم في الوطن العربي في ضوء خبرات بعض 

 الدول المتقدمة

جامعة جنوب  المجلة العلمية كلية التربية

 22العدد  -الوادي

2008 

االتجاهااات الحدي ااة فااي ناريااات الااتعلم وتصااميم الااتعلم  3

 اإللكتروني

المؤتمر الدولي للتعليم اإللكتروني 

 الرياض -والتعليم عن بعد
2009 

4 

 

تطوير برنامج إعداد معلمي الرياضيات في كلية 

 دراسة حالة -التربية بسوهاج

 -ة وعلم النفسدراسات عربية في التربي

 16العدد  -مجلة عربية إقليمية
 

2010 

 

5 

اإلعداد النفسي وال قافي لطالب جامعة طيبة بالمملكة 

 العربية السعودية لمواجهة تحديات العولمة

 -دراسات عربية في التربية وعلم النفس

 21العدد  -مجلة عربية إقليمية

 

2012 

مدى وعي طالب وطالبات جامعة طيبة بمفهوم  6

 االنتماء الوطني

 -دراسات عربية في التربية وعلم النفس

 21العدد  -مجلة عربية إقليمية

 

2012 

تقويم األداء التدريسي لطالب كلية التربية بجامعة طيبة  7

  المعلم في ضوء معايير إعداد

 -دراسات عربية في التربية وعلم النفس

 28العدد  -مجلة عربية إقليمية

2013 

ات برامج الموهوبين بمنطقة المدينة تقويم مخرج"  8

 المنورة"
العدد  -مجلة كلية التربية جامعة أسوان

(27) 
2013 

تقويم كفايات التدريس بالحاسوب لدى طالب كلية  9

 التربية بجامعة طيبة

المجلة التربوية لكلية التربية جامعة 

 (35العدد ) -سوهاج
2014 

تويات تقويم معامل الحاسب اآللى فى ضوء المس 10

 المعيارية

 2014 قيد النشر

 2014 قيد النشر نحو أداة معيارية لتقويم التدريس بالحاسوب 11



 -الخبرات اإلدارية :

 الجامعة أو الكلية نوع الخبرة
 كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب الوادي عضو  لجنة المختبرات والمعامل

 ة بسوهاج جامعة جنوب الواديكلية التربي عضو لجنة شؤون البيئة وخدمة المجتمع
 كلية التربية جامعة طيبة عضو لجنة الجوة واإلعتماد األكاديمي

 

 -عضوية الجمعيات العلمية:

 نوع الجمعية اسم الجمعية م
 أجنبية عربية 

 Germany  الجمعية األلمانية لالقتصاد والتربية 1

  مصر الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 2

  مصر رابطة التربويين العرب 3
 

 البرامج األكاديمية التى قام وشارك في إعدادها:

 المؤهل / الدرجة الممنوحة   البرنامج األكاديمي م

تطوير برنامج إعداد معلمي الرياضيات في كلية التربية  1
 بسوهاج

 بكالوريوس

الدبلوم التربوي في المناهج وطرق تدريس الحاسوب  2
 التعليمي

 م تربويدبلو

 ماجستير تعليم التفكير 3
 دبلوم عالي الدبلوم العالي في اإلشراف التربوي 4
 دبلوم عالي دبلوم أخصائي تخطيط المناهج وتطويرها 5
 دبلوم عالي دبلوم أخصائي تصميم المقررات والكتب التعليمية 6
 دبلوم عالي دبلوم أخصائي التدريب التربوي 7
 

 
 

 
 

 

 



 

 بية:الدورات التدري
 الجامعة / المؤسسة الدولة اسم الدورة م

 
1 Word fuer Windows 7.0 

 

 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany  

2 MS-Windows 95 und dessen praktische 

Anwendung I 

 

 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany 

3 MS-Windows 95 und dessen praktische 

Anwendung II 

 

 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany  

4 Tabellenkalkulation mit MS-EXCEL 

7.0  

Teil I  

 

 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany 

5 Tabellenkalkulation mit MS-EXCEL 

7.0 Teil 2 

 

 Hamburger Volks ألمانيا

Hochschule- Germany 

6 Statistik Program fuer 

Sozialwissenschaft SPSS 

 

 Universitaet der ألمانيا

Bundeswehr Hamburg 

7 Deutsh als Fremdsprache \ 

Wissenschaftssprache 

 

 Universitaet Hamburg ألمانيا

وزارة التربية والتعليم اإلدارة  مصر الدورة التدريبية إلعداد مدربي التقويم الشامل 8

 بالمركزية للتدري

برنامج سد الفجوة بين استخدام الحاسوب والتعلم  9

 اإللكتروني

 جامعة طيبة السعودية

 طرق تصميم البحوث النوعية والكمية 10

 

 جامعة طيبة السعودية

 ناام جسور إلعداد المقررات اإللكترونية 11

 

 جامعة طيبة السعودية

 محركات البحث وكيفية استخدامها 12

 

 جامعة طيبة السعودية

 التصميم األم ل لشرائح العرض 13

 

 جامعة طيبة السعودية

 ناام إدارة التعلم اإللكتروني 14

 

 جامعة طيبة السعودية

 في البحوث التربوية  SPSSتطبيقات برنامج  15

 

 جامعة طيبة السعودية

 



 :المؤتمرات والندوات العلمية
 انعقادهتاريخ  مكان المؤتمر )الندوة( اسم المؤتمر أو الندوة م
مشكالت تمويل وإدارة المشرعات الصغيرة مؤتمر  1

 في الدول النامية
Goettingen University-
Germany 

2000 

مؤتمر عن تفعيل لدور الطالب الدارسين بألمانيا  2
والعائدين إلي بالدهم بالمساهمة في حل مشكالت 

 التنمية بها

Goettingen University-
Germany 

2000 

-Hamburg University العلمي لتطوير التعليم الفني بألمانيا  المؤتمر  3
Germany 

2001 

مؤتمر تدريب مدربي ميسرات المدارس الصديقة  4
 للفتيات

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب 
 الوادى

2003 

مؤتمر تصميم وتنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالي  5
(HEEPF) 

 2003 الهندسة جامعة القاهرةكلية 

مؤتمر تصميم وإدارة مشروعات تطوير التعليم  6
العالي بالتعاون مع جامعات ومؤسسات دول االتحاد 

   (TEMPUS)األوروبي 

 2004 الهندسة جامعة القاهرةكلية 

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب  مؤتمر الوالدية الراشدة 7
 الوادي

2004 

ر مؤتمر عن اإلحصاءات والنتائج لمشروعات تطوي 8
 (HEEPF)التعليم العالي 

 2005 دار الضيافة جامعة حلوان

المؤتمر الختامي لبرنامج إعداد معلمي الرياضيات  9
 بكلية التربية بسوهاج 

كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب 
 الوادي

2005 

ندوة التحصيل العلمي للطالب الجامعي الواقع  10
 والمأمول

 2007 كلية التربية جامعة طيبة

مؤتمر التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية:  11
 خطوات عملية لنجاح مشترك

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني 
 والتعليم عن بعد

2008 

 2008 كلية التربية جامعة عين شمس المناهج الدراسية والهوية الثقافية 12
 2008 امعة طيبةكلية التربية ج الملتقى العلمي الثاني ألبحاث المدينة المنورة 13
المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن  14

 بعد: صناعة المستقبل
 -المركز الوطني للتعليم اإللكتروني

 الرياض
2009 

مؤتمر اإلعتماد األكاديمي لكليات التربية بالوطن  15
 العربي: رؤى وتجاري

 2009 كلية التربية جامعة طيبة

 
16 

 2010 كلية التربية جامعة طيبة الي للفتاة: األبعاد والتطلعاتندوة التعليم الع

التطلعات  – التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية "  17
 ،"والتحديات

كلية التربية والعلوم اإلنسانية جامعة 
 طيبة

2011 

 2012 كلية التربية جامعة طيبة مؤتمر التعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة 18



 

 والمشاريع المستقبلية:الخطط 

 الخطط والمشاريع م

 مقترح مشروع إنشاء معامل الحاسوب الذكية 1
 مقترح مشروع تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية في ضوء اإلتجاهات الحديثة لنظريات التعلم 2
 مقترح مشروع برامج أكاديمية في المناهج والتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 3
مشروع لتدريب المعلمين في االتجاهات الحديثة في استخدام الوسائط المتعددة  مقترح 4

Multimedia في التدريس 
للطالب   Performance Competencies)مقترح مشروع مركز متابعة وتقويم وتطوير األداء) 5

 في مجال التخصص

 

REFERENCES: 

Reference 1: 

Prof. Dr. Rainer Dieterich 

Professur für Pädagogische Psychologie 

Helmut-Schmidt-Universität 

D-22039 Hamburg 

rainer.dieterich@freenet.de  

Reference 2:  

Prof. Dr. Gerhard. M.  Zimme 

Professur für Berufs- und Arbeitspädagogik 

Helmut-Schmidt-Universität 

D-22039 Hamburg 

gerhard.m.zimmer@unibw-hamburg.de 

Reference 3: 

Prof. em. Dr. Lutz R. Reuter 

Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften 

Helmut-Schmidt-Universität 

D-22039 Hamburg 

reuter@hsu-hh.de 

 

 

http://www.hsu-hh.de/paepsy
http://www.hsu-hh.de/paepsy
http://www.hsu-hh.de/debo/
http://www.hsu-hh.de/debo/
mailto:reuter@hsu-hh.de
mailto:reuter@hsu-hh.de


Reference 4: 

Prof Hassanuin Al-Kamel   

Professor of Educational Psychology  - Faculty of Education, Helwan University 

Previous Vice president of South Valley University - Egypt 

Mobile: (+2) 0123971299 

Reference 5: 

Dr Abudllah M. I Ammar 

Professor of English 

Collage of Arts & Science 

Al-Ain University - UAE 

Mobile: (+971) 556543190  

adu.ac.ae@ Abdullah.ammarEmail:  

:6Reference  

Usama M. Ibrahim 

Associate Professor 

Department of Educational Psychology, Sohag Faculty of Education 

Now: Consultant of Research and Policy Unit 

King Abdulaziz and his Companions Foundation for Giftedness and CreativityPrevious 

Tel: +966 1 2826144 
Fax: +966 1 2814400 Ext.6144 

uibrahim@mawhiba.org.sa 

P.O.Box 300820 Riyadh 11372 

Kingdom of Saudi Arabia 
www.mawhiba.org.sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uibrahim@mawhiba.org.sa
mailto:uibrahim@mawhiba.org.sa
http://www.mawhiba.org.sa/
http://www.mawhiba.org.sa/

