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 .جامعة سوهاج –كلية التربية  - مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم الوظيفة الحالية

 تكنولوجيا التعليم التخصص

 رسالة الماجستير
عض مفاهيم بتصميم بيئة تعلم افتراضية قائمة على اإلنفوجرافيك التعليمي لتنمية      

 .المواطنة الرقمية واالتجاهات نحو بعض أخالقياتها لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية

 المؤهالت العلمية

 اللغة العربية والدراسات جامعة سوهاج، تخصص " –الليسانس في اآلداب والتربية  .1

 .م3102، عام " جيدجدا مع مرتبة الشرف اإلسالمية"، بتقدير "

"، بتقدير  مجامعة سوهاج، تخصص " تكنولوجيا التعلي –التربية الدبلومة المهنية في  .2

 .م2112 " ممتاز "، عام

، لتعليم "" تكنولوجيا ا سوهاج، تخصصجامعة  –الدبلومة الخاصة في التربية  .3

 .م2112 بتقدير " ممتاز "، عام

جامعة سوهاج ، تخصص " تكنولوجيا التعليم "، بتقدير "  –الماجستير في التربية  .4

 م.2112عام  از " ، ممت



 الدورات التدريبية

 –"  والمقاييسختبارات لنتائج اال SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  " .1

 م.2112سوهاج، ديسمبر جامعة  –تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات مركز 

2.  " Web Design سوهاج، فبراير جامعة  –" مركز تكنولوجيا المعلومات

 م.2112

3. " Business Intelligence (BI)  " جامعة  –مركز تكنولوجيا المعلومات

 م.2112سوهاج، مارس 

" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  معايير الجودة في العملية التدريسية " .4

 م.2112سوهاج، مارس جامعة  –والقيادات 

" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة " .2

 م.2112سوهاج، مارس جامعة  –التدريس والقيادات 

ة جامع –" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات سلوكيات المهنة  " .2

 م.2112 سوهاج، أبريل

" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  ميةمشروعات البحوث التنافسية المحلية والعال " .2

 م.2112 سوهاج، أبريلجامعة  –التدريس والقيادات 

8. "Cloud Computing with IBM BlueMix   مركز تكنولوجيا "

 م.2112سوهاج، أبريل جامعة  –المعلومات 

2. " English Proficiency Course " – Sohag Language & 

Translation Center م.2118، أغسطس 

" مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات TOT " تدريب المدربين  .11

 م.2118هاج، أكتوبر سوجامعة  –واإلتصاالت 

" مركز ضمان  ي وبرامج رعاية الطالب المتميزيناإلرشاد الطالبي واألكاديم " .11

 م.2112سوهاج، يوليوجامعة  –الجودة 

 –" مركز ضمان الجودة التقويم الذاتي واعداد الدراسة الذاتية للبرنامج الدراسي " .12

 م.2112سوهاج، يوليوجامعة 

سوهاج، أغسطس جامعة  –" لجنة مكافحة الفساد  " مكافحة الفساد والتعريف به .13

 م.2112

 

 

 


