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 البيانات الشخصية
 

 .حمودمحمد محمود عبدالوهاب مد/  : االســــــــــــــــــــــم
 مصري.  :الجنسيــــــــــــــــــة 

ــة مصــر العر يــة   : العنــــــــــــــــــوان تكنولوجيــا   كليــة البر يــة   ســم ســوها   جامعــة  ســوها جمهوري
 .البعليم

 ( 006/ 04061874211)  :  الهـــــــــــــــــــاتف
  04446146812/006 

 . drmohamed71276@yahoo.com   البريد اإللكبروني:
 .تكنولوجيا البعليم اسباذ مشارك :الوظيفة الحاليـــة

 .تكنولوجيا تعليم العــــــــام:البخصص 
 .تكنولوجيا تعليم الد يــــق:البخصص 

 املؤهالت الدراسية
 : م 4112 -4112( 4)

 دا مع مرتبة الشرف .ليسانس اآلداب والبر ية      بقدير عام جيد ج 
  جنوب الوادىكلية البر ية   جامعة . 

 : م 6001 - 6006(  6)
 . الد لوم الخاصة في البر ية    بقدير عام جيد جدا 
    جنوب الوادىكلية البر ية. 

 : م 6004 - 6001(  1) 
   أثر اسبخدام سالة :   )عنوان الر مع البوصية  الطبع  بقدير ممباز  لمناهج وتكنولوجيا البعليماماجسبير في

 ( .اسبراتيجية  لوم للبعلم لإلتقان فى تدريس مقرر الحاسب اآللى لدى طالب المدرسة الثانوية البجارية
 : م 6001 – 6002(  1) 

 فاعلية ) عنوان الرسالة :  ( قنيات البعليمت ) لمناهج وتكنولوجيا البعليما تخصص البر ية في الفلسفة دكبوراه
 اسبخدام اإلنبرنت فى البحصيل المعرفى  الذاتيلوجيا المعلومات  ائم على البعلم  رنامج مقبرح فى تكنو 

 ( .وتنمية المهارات البكنولوجية والوعى  ها لدى طالب الشعبة البجارية  كلية البر ية  سوها 
 

mailto:drmohamed71276@yahoo.com
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 البدر  الوظيفي
  1  حبى  م6000/  1/ 8اعببارا من جنوب الوادى كلية البر ية جامعة  تكنولوجيا البعليمو معيد  قسم المناهج 

 م .  6002/  2/ 
  م   4/2/6002اعببـارا مـن جنـوب الـوادى كلية البر ية جامعـة  تكنولوجيا البعليمو المناهج مدرس مساعد  قسم

 م . 6001/  40/  64حبى 
  ــــــــــــــاهج  قســــــــــــــم مــــــــــــــدرس ــــــــــــــيمو المن ــــــــــــــا البعل ــــــــــــــة جامعــــــــــــــة  تكنولوجي ــــــــــــــة البر ي ــــــــــــــارا  ســــــــــــــوها  كلي  اعبب

 .م6001/  40/  62من 
 م4/7/6041جامعة سوها    اعببارًا من :  –بعليم   كلية البر ية مدرس  قسم تكنولوجيا ال 
  م61/1/6048جامعة سوها    اعببارا من  –اسباذ مساعد  قسم تكنولوجيا البعليم   كلية البر ية 

 مهام والخبراتال
  كلية البر ية  سوها .عبماد والجودة وحدة االالفاعلية البعليمية  نائب  
  معبمد  مركز ضمان الجودة  جامعة سوها .مدرب 
  داخلى  مركز ضمان الجودة  جامعة سوها .مراجع 
  خارجى  الهيئة القومية لضمان االعبماد والجودة  جمهورية مصر العر ية.اجع مر 
  عن وحدة الجودة والبخطيط االسبراتيجيى  عمادة البعلم االلكبرونى  الجامعة االسالمية  المدينة المنورة.مسئول 
  لدى الهيئة القومية لضمان االعبماد والجودة.مدرب 
  امعة سوها . رنامج العلوم البجارية  كلية البر ية  جمنسق 
  الخطة االسبراتيجية  كلية البر ية  جامعة سوها .عضو 
  الخطة االسبراتيجية  عمادة البعلم االلكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعة االسالمية.عضو 
  التصاالت وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوها .امعبمد  مركز مدرب 
  معبمد  مركز تنمية  درات أعضاء هيئة البدريس  جامعة سوها .مدرب 
  معبمد  المجلس االعلى للجامعات  جمهورية مصر العر ية للبحول الر مى .مدرب  
 .رئيس وحدة نظم البعلم اإللكبروني  عمادة البعلم اإللكبروني والبعليم عن  عد 
 لبعلم اإللكبروني  جامعة سوها .عضو مشارك  مركز ا 
  كلية البر ية  سوها  اإللكبرونيالنشر   وحدةعضو  
 ( مدرب معبمد  مشروعICTP.الجامعة  ) 
 . تصميم  واعد  يانات لوحدة النشر اإللكبروني  كلية البر ية  سوها 
  تصميم  واعد  يانات  اسبخدام  رنامجAccess  لوحدة المشروعات الرئيسة  جامعة سوها. 
 تصميم مو ع وحدة توكيد الجودة واالعبماد  كلية البر ية  جامعة سوها  والمنشور  عنوان 
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 uaqa.sohag-univ.edu.eg. 
  تصميم مو ع الدراسات العليا  كلية البر ية  سوها  جامعة سوها  والمنشور  عنوان 

 pgfes.sohag-univ.edu.eg. 
   المشاركة فى ورشة عمل  عنوان "اسبخدام نموذSWOT   فى تحليل البيئة الداخلية والخارجية  كلية البر ية  سوها

 .40/2/6002" فى الفبرة 
  تطوير مجلة كلية البر ية  سوها المشاركة ضمن فريق تقييم . 
 .المشاركة في صياغة الخطة االسبراتيجية لعمادة البعلم اإللكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعة اإلسالمية 
 البعلم االلكبرونى البي ا امبها عمادة البعلم اإللكبرونى والبعلم عن  عـد  الجامعـة اإلسـالمية  المشاركة كعضو في ندوة– 

 المدينة المنورة.
  ــة ــيم عــن  عــد لبصــميم المقــررات االلكبرونيــة لكلي ــبعلم االلكبرونــى والبعل المشــاركة فــي خــط اإلنبــا  الــداخلى لعمــادة ال

 الشريعة  الجامعة اإلسالمية.
  حدة البدريب  عمادة البعلم اإللكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعـة اإلسـالمية  المدينـة المنـورة اعببـارا مـن االشراف على و

 وحبى االن. 6041/م46/4
  والبعليم عن  عد  الجامعة اإلسالمية  المدينة  اإللكبرونيالبعلم  اإللكبروني  عمادةاالشراف على وحدة نظام إدارة البعلم

 م وحبى االن.2/1/6044المنورة اعببارا من 
  عمادة البعلم اإللكبرونـى والبعلـيم عـن  عـد  الجامعـة اإلسـالمية  المدينـة المنـورة اعببـارا مـن  الجودةاالشراف على وحدة 

 وحبى االن. 7/4/6042
 عببـارا مـن االشراف على وحدة البدريب  عمادة البعلم اإللكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعـة اإلسـالمية  المدينـة المنـورة ا

 وحبى االن. 46/4/6041
  االشراف على وحدة تصميم المقررات االلكبرونية  عمادة البعلم اإللكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعة اإلسالمية  المدينة

 وحبى االن. 48/1/6041المنورة اعببارا من 
  مشـــرفAdministrator لكبرونـــي والبعلـــيم عـــن  عـــد لنظـــام ادارة الـــبعلم اإللكبرونـــي )جســـور(  عمـــادة الـــبعلم اإل

  الجامعة االسالمية.
  مشـــرفAdministrator  والبعلـــيم عـــن  عـــد  اإللكبرونـــي عمـــادة الـــبعلم ( مـــودل ) اإللكبرونـــيلنظـــام ادارة الـــبعلم

  الجامعة االسالمية.
  نظام مشرفAdministrator  لبعلـيم عـن وا اإللكبرونـي عمـادة الـبعلم  ( ـالك  ـورد) اإللكبرونـي الـبعلملنظـام إدارة

  عد  الجامعة االسالمية.
  نظــام مشــرفAdministrator  لنظــام االخببــارات االلكبرونيــةQM  والبعلــيم عــن  عــد  اإللكبرونــي عمــادة الــبعلم

  الجامعة االسالمية.
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 عمادة البعلم االلكبرونى والبعليم عن  عد  الجامعة االسالمية. البنظيميوضع الهيكل  في المشاركة  

 مياإلنبا  العل
 رسالبا الماجسبير والدكبوراه: -أ

 * رسالة الماجسبير : 
  :أثر اسبخدام اسبراتيجية  لوم للبعلم لإلتقان فى تدريس مقرر الحاسب اآللى لدى طالب عنوان الرسالة

 المدرسة الثانوية البجارية 
 * رسالة الدكبوراه: 

  :اسبخدام  الذاتيائم على البعلم فاعلية  رنامج مقبرح فى تكنولوجيا المعلومات  عنوان الرسالة 
اإلنبرنت فى البحصيل المعرفى وتنمية المهارات البكنولوجية والوعى  ها لدى طالب 

 .الشعبة البجارية  كلية البر ية  سوها 

 للباحث:البحوث العلمية المنشورة -د
 فردي/مشرتك نوع اإلنتاج جهة النشر عام النشر العمل م

تصور مقرتح ملعايري اجلودة للتعليم   1
 0227 قبل اجلامعى

جوائز االمتياز مشروع 
املدرسى التابع للمعونة 

 األمريكية
 ورقة عمل

 مشرتك
مع املدربني اخلرباء 

 باملشروع

وء ىف ض االبتدائيةتقييم املدارس   0
 0222يناير معايري اجلودة 

مشروع جوائز االمتياز 
املدرسى التابع للمعونة 

 األمريكية
 ورقة عمل

 مشرتك
مع املدربني اخلرباء 

 باملشروع

للمدارس  االعتمادمتطلبات   3
 االعدادية 

مايو  1-0
0222 

مشروع جوائز االمتياز 
املدرسى التابع للمعونة 

 األمريكية
 ورقة عمل

 مشرتك
ني اخلرباء مع املدرب

 باملشروع

4  
نشر ثقافة اجلودة بالتعليم قبل 

 اجلامعى
يونيو 
0222 

مشروع جوائز االمتياز 
املدرسى التابع للمعونة 

 األمريكية
 ورقة عمل

 مشرتك
مع املدربني اخلرباء 

 باملشروع

 0222 املستويات املعيارية  5
مشروع جوائز االمتياز 
املدرسى التابع للمعونة 

 األمريكية
 ملورقة ع

 مشرتك
مع املدربني اخلرباء 

 باملشروع
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 فردي/مشرتك نوع اإلنتاج جهة النشر عام النشر العمل م

6  

برنامج مقرتح ىف املهارات التدريسية " 
قائم على التعلم اإللكرتوين  وأثره ىف 

التحصيل املعريف وتنمية الكفاءة 
التدريسية لدى طالب الشعبة 
 التجارية بكلية الرتبية بسوهاج

0211 
. تصدرها كلية اجمللة الرتبوية

رة. الرتبية، جامعة املنصو 
(، العدد)(.  ص 1اجمللد)

 –ص

مشروع 
 فردى حبثي

7  

" صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم  
ببعض  (  Moodleاإللكرتوين مودل ) 

اجلامعات املصرية من وجهة نظر أعضاء 
 هيئة التدريس وطالهبم"دراسة تقوميية"  

0210 

كلية تصدرها  . اجمللة الرتبوية
الرتبية ، جامعة املنصورة ، 

(، 0( ، اجلزء )72د)العد
 154 -115ص ص 

مشروع 
 حبثى

مشرتك مع د/فكرى 
 حممد السيد

2  
فاعلية استخدام برجمية مقرتحة يف تنمية " 

مهارات التصميم اإللكرتوين لدى معلمي 
 "التعليم التجاري مبحافظة سوهاج 

 

كلية تصدرها  . اجمللة الرتبوية
الرتبية ، جامعة بىن سويف ، 

(، 3)( ، اجلزء 110العدد)
 ص ص

مشروع 
 حبثى

 فردى

2  
تصور مقرتح ملعايري جودة املقررات 

 0213 اإللكرتونية باجلامعات السعودية
عمادة البحث العلمي 
باجلامعة اإلسالمية 

 باملدينة املنورة

مشروع 
 حبثى

 مشرتك مع :
د/ حممد بن يوسف 

 عفيفى ،
 د/عمر بن سيف

12  

الكفايات الواجب توافرها ضمن برنامج " 
علم العلوم التجارية بكلية الرتبية إعداد م

" بسوهاج من وجهة نظر املتخصصني 
 تصور مقرتح"

 

0213 

جملة الدراسات العربية يف 
العدد الرتبية وعلم النفس ، 

(، اجلزء األول ، ص 35)
 .122 -73ص 

مشروع 
 فردى حبثى

11  

برنامج قائم على الكفايات لتنمية  " 
مهارات استخدام مواقع التواصل 

اعى  ىف التدريس  لدى طالب اإلجتم
 "التعليم التجاري بكلية الرتبية بسوهاج 

 

0213 
كلية الرتبية جملة كلية الرتبية ،  

( 52جامعة طنطا ، العدد )
 .121 -146، ص ص 

 

مشروع 
 حبثى

 فردى

فعالية برنامج مقرتح يف استخدام نظام  "  10
كلية الرتبية جملة كلية الرتبية ،   مقبول النشرإدارة التعلم اإللكرتوين " مودل"  

 فردىمشروع جامعة سوهاج ، العدد 
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 فردي/مشرتك نوع اإلنتاج جهة النشر عام النشر العمل م
(Moodleيف التدريس وأ ) ثره على

اجلانب التحصيلي  واملهاري والدافع 
لإلجناز لدى طالب التعليم التجاري بكلية 

 الرتبية بسوهاج"

 حبثي ( ، ص ص 10)

13  
 اإللكرتوينملعايري التعلم  تصور مقرتح

ومدى توافرها باجلامعات السعودية من 
 0215 وجهه نظر املتخصصني

اجمللة الرتبوية. تصدرها كلية 
العدد  .طنطاالرتبية، جامعة 

( أكتوبر 62( ، اجلزء )4)
 م0215

مشروع 
 حبثي

 فردى

14  
كفايات التعلم اإللكرتوين الواجب   " 

باجلامعة توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس 
اإلسالمية من وجهه نظرهم "دراسة ميدانية 

 تطويرية

0216 
كلية تصدرها  اجمللة الرتبوية. 

جامعة املنصورة ، ، الرتبية 
 ، (0)، اجلزء  (24)العدد

مشروع 
 حبثي

 فردى

15  

فاعلية اسرتاتيجية التعلم اإللكرتوين  " 
املقلوب القائم على الكتب اإللكرتونية يف 

لفهم القرائي لدى تنمية بعض مهارات ا
طالب معهد تعليم اللغة العربية لغري 

 "الناطقني هبا باجلامعة اإلسالمية

0216 
كلية تصدرها  اجمللة الرتبوية. 

،  سوهاج جامعة ، الرتبية 
  (46)العدد

مشروع 
 حبثي

 فردى

16  
تصميم برجمية إلكرتونية لتنمية مهارات 

تصميم وبناء االختبارات اإللكرتونية ملرحلة 
ول بالدراسات العليا باجلامعة القب

 اإلسالمية

0217 
كلية تصدرها  اجمللة الرتبوية. 

،   اسيوطجامعة ، الرتبية 
 (03)العدد

مشروع 
 حبثي

 فردى

17  
فاعلية استخدام بيئة تعًلم افرتاضية لتنمية 

بعض مهارات البحث العلمي لدى طالب 
 الدراسات العليا 

 

0212 
كلية تصدرها  اجمللة الرتبوية. 

،   طنطاجامعة ، بية الرت 
 (14)العدد

مشروع 
 حبثي

 فردى

12  
تصور مقرتح ملعايري التعلم اإللكرتوين 
ومدى توافرها باجلامعات السعودية 

 من وجهه نظر املتخصصني
 أكتوبر 
0215 

. تصدرها كلية اجمللة الرتبوية
العدد الرتبية، جامعة طنطا. 

( 62( ، اجلزء )4)
 م0215أكتوبر 

 فردي حبث

12  
كفايات التعلم اإللكرتوين الواجب   " 

توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة اإلسالمية من وجهه نظرهم 

 "دراسة ميدانية تطويرية

يناير 
(0216) 

كلية تصدرها  . اجمللة الرتبوية
الرتبية ، جامعة املنصورة ، 

 (، 0( ، اجلزء )24العدد)
 فردي حبث
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 فردي/مشرتك نوع اإلنتاج جهة النشر عام النشر العمل م

02  

تعلم اإللكرتوين فاعلية اسرتاتيجية ال " 
املقلوب القائم على الكتب 

اإللكرتونية يف تنمية بعض مهارات 
الفهم القرائي لدى طالب معهد 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
 باجلامعة اإلسالمية"

 0216 أبريل
كلية تصدرها  . اجمللة الرتبوية

الرتبية ، جامعة سوهاج  ، 
 ( 46العدد)

 فردي حبث

01  

لتعلم اإللكرتوين التشاركي فاعلية ا
القائم على استخدام نظام ادارة 

تنمية  يفبالك بورد  اإللكرتوينالتعلم 
وبقاء أثر  اإللكرتوينمهارات التصميم 

التعلم لدى طالب كلية احلاسبات 
 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 اكتوبر
0216 
 

كلية تصدرها  . اجمللة الرتبوية
اج  ، الرتبية ، جامعة سوه

 (46العدد)
 فردي حبث

00  
التعلم  تصور مقرتح ملعايريجودة

التعليم العاىل  ملؤسساتاإللكرتوىن 
 م0232ىف ضوء رؤية مصر 

0202 
ضمان ؤرمر النشر مبمقبول 

اجلودة واالعتماد جبامعة 
 سوهاج

 فردى حبث

 وتنفيذها المشروعات البطويرية البي تمت اعدادها

 فردي/مشبرك نوع اإلنبا  الجهة المالكة السنة المشروع م

1  
يتة ملركز التعليم االلكرتوىن جتهيز البنية التح

 0211 بعمادة التعليم عن بعد
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

0  

(مقررات تعليمية بكلية الشريعة إىل 2حتويل )
 مقررات

إلكرتونية وجتهيز القناة التعليمية وتركيب 
توح ( مفLMSوتشغيل نظام إدارة التعلم )

 املصدر

0210 
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

3  
 تطوير موقع العمادة على شبكة اإلنرتنت

0210 
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

4  
جتهيز استوديو للتصوير الرقمي بعمادة التعلم 

 0213 إللكرتوين والتعليم عن بعدا
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي
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 فردي/مشبرك نوع اإلنبا  الجهة المالكة السنة المشروع م

5  

(مقرر تعليمي بكلية الشريعة إىل 05حتويل )
 مقررات

إلكرتونية وحتميلها على نظام إدارة التعلم 
 االلكرتوين

0213 
عمادة التعلم اإللكرتوين 

امعة والتعليم عن بعد باجل
 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

6  
 ( قاعة إلكرتونية دراسية 02جتهيز )

0214 
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

7  
 ( معامل الكرتونية تفاعلية مطورة6جتهيز )

0214 
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

سة كرا
 شروط

 فردي

2  
 ( قاعة تدريبية 0جتهيز عدد)

0215 
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 اإلسالمية
 

كراسة 
 شروط

 فردي

2  
( قاعة تدريسية بكلية الشريعة 102جتهيز )

 0216 عرض متقدمة بأجهزة
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 طشرو 

 فردي

( قاعة متعددة األغراض بعمادة 0جتهيز عدد )  12
 التعلم االلكرتوىن والتعليم عن بعد

0217    

 :عليها  المشاركة في اعدادها والموافقةمبادرات البحول الوطني البي تمت  -و

 فردي/مشبرك نوع اإلنبا  الجهة المالكة السنة المبادرة م

 0216 تعليم العلوم الشرعية عن بعد  1
مادة التعلم اإللكرتوين ع

والتعليم عن بعد باجلامعة 
 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي

 0216 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن بعد  0
عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعليم عن بعد باجلامعة 

 االسالمية

كراسة 
 شروط

 فردي
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 ) الدورات البدريبية وورش العمل( البنمية الشخصية والمهنية
  دورة تدريبية فى مجـال تكنولوجيـا المعلومـات ضـمن البرنـامج البـدريبي لشـباب الخـريجين  جامعـة جنـوب الـوادي  بقـدير

 م.4/1/6000 إلىم  48/6/6000عام ممباز فى الفبرة من 
  دورة تدريبيـة فـى  رنـامجwindows   مركـز تـدريب علـوم الحاسـب وتكنولوجيـا المعلومـات  محافظـة سـوها   بقـدير 

 م.10/1/6000م إلي 1/1/6000از فى الفبرة من ممب
  دورة تدريبية فى  رنامجExcel   مركـز تـدريب علـوم الحاسـب وتكنولوجيـا المعلومـات  محافظـة سـوها   بقـدير ممبـاز 

 م.14/4/6004م إلي 7/4/6004فى الفبرة من 
  دورة تدريبية فى  رنامجAccess  ات  محافظة سوها   بقـدير ممبـاز  مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلوم

 م.10/6/6004م إلي 1/6/6004فى الفبرة من 
  دورة تدريبيـة فـى صـيانة الحاسـوبMAINTENANCE   مركـز تـدريب علـوم الحاسـب وتكنولوجيـا المعلومـات 

 م.67/1/6004م إلي 44/1/6004 محافظة سوها   بقدير ممباز فى الفبرة من 
  دورة تدريبيــة فــى  رنــامجVISUAL BASIC   مركــز تــدريب علــوم الحاســب وتكنولوجيــا المعلومــات  محافظــة 

 م.42/4/6004م إلي 60/1/6004سوها   بقدير ممباز فى الفبرة من 
  دورة تدريبية فىeContent1Course  م .67/4/6002إلي  6/4/6002 شركة مايكروسوفت فى الفبرة من 
  دورة تدريبية فىeContent2Course م46/8/6002إلى  8/8/6002الفبرة من   شركة مايكروسوفت فى 
  دورة تدريبية فى  رنامجPHOTOSHOP    مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات  محافظة سوها 

 م.1/46/6002إلي  8/44/6002 بقدير ممباز فى الفبرة من 
  دورة تدريبيـة فـىIT Essentials 1 PC Hardware & Software  أكاديميـة Cisco  يـة الذكيـة  القر

 م.60/4/6008م حبى 40/1/6008فى الفبرة من 
  دورة تدريبية للحصول علىICTP .  مركز البدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جامعة سوها  
 دورة تدريبية فى PHOTOSHOPتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جامعة سوها    مركز البدريب على. 
 حات االنبرنـت دورة تدريبية فـى تصـميم صـفFrontPage  مركـز البـدريب علـى  تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت 

  جامعة سوها  .
  دورة تدريبيــة فـــىStatistical Analysis using SPSS  مركـــز البـــدريب علـــى  تكنولوجيـــا المعلومـــات 

 واالتصاالت  جامعة سوها  .
 االلكبرونية  دورة تدريبية فى اسبخدام تكنولوجيا المعلومات داخل الفصولTOT .وزارة البعليم العالي  
 دورة تدريبية فى  رنامجPowerPoint    مركز البدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جامعة سوها  
  دورة تدريبية فى  رنامج Database .  مركز البدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جامعة سوها  
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 دورة تدريبية فى  رنامج  Information & Communication  مركز البدريب على تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت  جامعة سوها  .

  دورة تدريبيـة فـىUsing Advanced power point In Teaching  مركـز البـدريب علـى تكنولوجيـا 
 م. 10/1/6008المعلومات  وزارة البعليم العالي فى الفبرة من 

 خدام البعلم االلكبروني   .دورة  تدريبية على اسب 
  دورة تدريبية  عنوان إعداد معلمي المسبقبل البا ع لبرنامج أنبلIntel  فـي البعلـيم  كليـة البر يـة  سـوها  فـى الفبـرة مـن

 م7/7/6008

 األنشطة واالنبماء الى الجمعيات والجهات المخبلفة
 الرئيسية  جامعة سوها . عضو مسئول عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وحدة المشروعات 
  مدربICTP  ضمن مشروع تدريب أعضاء هيئة البدريس ومعاونيهم والعاملين  مؤسسة البعليم العالي على نظم المعلومات

 وتكنولوجيا االتصاالت  جامعة سوها .
  مدربICDL  ضمن  رنامج مبارك للحصول علىICDL . مركز حورس  محافظة سوها  
  مدربICDL ريب شباب الخريجين على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  جامعة سوها .ضمن  رنامج تد 
  مــدرب  رنــامج تــدريب شــباب الخــريجين علــى نظــم المعلومــات واالتصــاالت البــا ع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات

 المنعقد  جامعة سوها .
 " مدرب Instructor أكاديمية  "Cisco . 
  مشروع جوائز االمبياز المدرسي البا ع لهيئة المعونة األمريكية.6001ى الجمهورية للعام أفضل مدرب خبير على مسبو  
  مدرب خبير  مشروع جوائز االمبياز المدرسيSTEAP 1    STEAP 2 .البا ع لهيئة المعونة األمريكية 
 . مدرب معبمد  الهيئة القومية لضمان جودة البعليم واالعبماد 
  ية  محافظة  نا.مدرب فى مجال فصول البقو 
 .مدرب فى إعداد مدر ين لفصول محو األمية وتعليم الكبار ضمن  رنامج تدعيم كلية البر ية فى محو األمية وتعليم الكبار 
 .مدرب  مركز البدريب الرئيسي  محافظة سوها  إلعداد كواد فى تقييم وتحسين األداء المدرسي 
  ع لوزارة البر ية والبعليممدرب ضمن  رنامج إعداد القادة البر ويين البا 
 . مدرب البعليم النشط  جمعية مصر الخير  االشبراك مع وحدة البخطيط االسبراتجي  مدرية البر ية والبعليم  سوها 
 .مراجع خارجي لمؤسسات البعليم  بل الجامعي معبمد  الهيئة القومية لضمان الجودة واالعبماد 
   سوها .محافظة عضو في  رامج محو األمية وتعليم الكبار 
  مدرب الجودة ضمن البرنامج البي  امت  ه كليات البر ية والممول من البنك الدولي لبدريب فرق البطوير  المدارس إلعدادها

 لالعبماد األكاديمي.
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  حاصل علىICDL. 
  حاصل علىICTP. 
  201حاصل على البو يفل المحلى  درجة. 
  اإلسالمية.أسباذ مساعد  عمادة البعليم عن  عد  الجامعة 
 عمادة البعليم عن  عد األكاديميالجودة واالعبماد   وحدة مشارك  
  مدرب لبرامج البصميم االلكبروني. 
 .الخبير االلكبروني فى عمادة البعليم عن  عد  الجامعة اإلسالمية  المدينة المنورة 

 شهادات البفوق العلمي   و البميز   والبقدير   والجوائز

  مشـروع جـوائز االمبيـاز المدرسـي البـا ع لهيئـة 6001فضل مدرب خبير على مسبوى الجمهورية للعـام أالحصول على شهادة 
 المعونة األمريكية.

  والبعليم.مدرب لبرنامج جوائز االمبياز المدرسى من وزير البر ية  أفضلالحصول على 

 ـــ ـــة القومي ـــل الجـــامعى مـــن الهيئ  واالعبمـــادة لضـــمان الجـــودة الحصـــول علـــى شـــهادة تقـــدير كمراجـــع خـــارجى للبعلـــيم  ب
 .األكاديمى

 .الحصول على شهادة تقدير كمدرب ضمن  رنامج إعداد القادة البر ويين البا ع لوزارة البر ية والبعليم 

  الحصــول علــى شــهادة تقــدير كمــدرب البعلــيم النشــط  جمعيــة مصــر الخيــر  االشــبراك مــع وحــدة البخطــيط االســبراتجي
 ها . مديرية البر ية والبعليم  سو 

   فى مجال فصول البقوية  محافظة  نامدرب  كأفضلشهادة البميز. 

 مـدرب  مركـز البـدريب الرئيسـي  محافظـة سـوها  إلعـداد كـواد فـى تقيـيم وتحسـين األداء الحصول على شـهادة تقـدير ك
 المدرسي.

  المدرسى البا ع للمعنوية األمريكية. االمبيازالحصول على شهادة تقدير من  رنامج 
  الحصول( على شهادة تقدير من أكاديمية سيسكوCisco)  " كمدرب Instructor. " 
  الحصول على شهادة تقدير كمدربICTP  ضمن مشروع تدريب أعضاء هيئة البدريس ومعاونيهم والعـاملين  مؤسسـة

 البعليم العالي على نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  جامعة سوها .


