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 صصتخال جهة الحصول عليه المؤهل اسم

اآللي عموم الحاسبرياضيات و مناىج وطرق تدريس   جامعة المنيا التربية في دكتوراه الفمسفة  

اآللي الحاسب عمومو رياضيات مناىج وطرق تدريس  جامعة المنيا ماجستير في التربية  

اآللي الحاسب عمومرياضيات و مناىج وطرق تدريس  جامعة المنيا دبموم خاص في التربية  

 اآللي عموم الحاسبرياضيات و  جامعة المنيا العموم  سبكالوريو 

 
 
 
 

  (2018حتى  2014جامعة شقراء)من بالدوادمي أستاذ مساعد بكمية التربية 
 حاسـب بكميـة العمـوم بالـدوادمي )مـن لتعميم المـوازي بقسـم عمـوم المشرف عمى برنامجي التجسير وا

 (2014حتى  2012

 (2014حتى  2011)من  بالدوادمي رئيس قسم عموم الحاسب بكمية العموم 

 (2014حتى  2010أستاذ مساعد بكمية العموم قسم الحاسب جامعة شقراء)من 

 (2010حتى 2005)من  طربدولة ق بوزارة التربية والتعميمحاسب ومؤلف مناىج  باحث تربوي 

 (2005حتى 1997جامعة المنيا )من -لتربيةية ابكم مدرس عممي حاسب 

 
 
 
 

 دريس واإلشراف:أواًل ـ الت
  بالمممكة العربية السعودية. شقراءبجامعة بالدوادمي التربية كمية لطالب التدريس 
  بجامعة شقراء.بالدوادمي كمية العموم سب بقسم الحاالتدريس لطالب 
  عربية.جميورية مصر ال -ة المنيالطالب كمية التربية بجامعالحاسب العممي تدريس 
 والقيــادات  "تنميــة قــدرات أعضــاء ىيئــة التــدريسمشــروع تــدريبات الشــتراك فــي اFLDP" جامعــةب 

 كمدرب المنيا

 المؤهــالت العلمية:

 طبيقية:األنشـطة العلمية والت

شراف، مؤتمرات وندوات، أنشطة طالبية واجتماعية(  )تدريس وا 
 

 

 :الخبرات السابقة
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 ـ االشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل: ثانياً 
 بجامعـة شـقراءريس ىيئة التد ألعضاء SPSS برنامج باستخدامبرنامج تدريبي بعنوان التحميل االحصائي عمل  (1

 ىـ.3/7/1439ىـ حتى 1/7/1439خالل الفترة من 

 بتـاري  بجامعـة شـقراءىيئـة التـدريس  ألعضـاء أساسـيات التنميـة البشـرية وتطـوير الـذاتبعنوان  محاضرةعمل  (2
 ـ.ى24/6/1439

وكالـة كميـة  ماد لدى الطالب في المؤسسات األكاديميـة،نظم الجودة واالعتتطمبات مبورقة عمل بعنوان االشتراك  (3
 .ىـ27/5/1439ثاء التربية جامعة شقراء، الثال 

 ىـ.24/2/1439في كمية التربية جامعة شقراء بتاري  المقام  باليوم العالمي لمجودة تفالحاالمشاركة في ال (4

رسـال النتـائج لمطـالب عبـر البريـد االلكترونـيبعنـوان  محاضـرةعمل  (5  تصـميم اختبـار الكترونـي وتصـحيحو ًليـًا وا 
 ـ.ى27/7/1438 بتاري  بجامعة شقراءىيئة التدريس  ألعضاء

 ىـ.20/7/1438في كمية التربية جامعة شقراء بتاري  مشاركة في تفعيل اليوم العالمي لمتوحد المقام ال (6

 بكميـة التربيـةىيئـة التـدريس  ألعضـاء SPSS برنـامج باسـتخدامبرنامج تدريبي بعنوان التحميل االحصائي عمل  (7
 ىـ.21/5/1437ىـ حتى 19/5/1437من خالل الفترة 

 ىـ9/4/1437ثالثاء ، جامعة شقراء، الاديمي، كمية التربيةضور ندوة بعنوان ميام االرشاد األكح (8

 ىـ20/2/1437ثالثاء ، جامعة شقراء، ال، كمية التربيةميع القدراتن لجيالوصول والتمكضور ندوة بعنوان ح (9
 .ىـ22/12/1436، وكالة كمية التربية جامعة شقراء، الثالثاء سميارات التدريبورقة عمل بعنوان االشتراك   (10

ــوان االســتراتيجحضــور   (11 ــة الخاصــة تحــت عن ــيم الممتقــى العممــي األول لمتربي ــة لتعم ذوي االحتياجــات يات الحديث
 ىـ18/7/1436ىـ حتى 17/7/1436خالل الفترة من ، جامعة شقراء، كمية التربية، الخاصة

 ىـ7/2/1435ول لكميات العموم بجامعة شقراء، الثالثاء تنظيم المقاء العممي األ   (12

ودة، ويم الـذاتي البرامجـي األولـي وجـائزة التميـز الجـامعي، وكالـة التطـوير والجـن التقـبعنوا حضور دورة تدريبية  (13
 ىـ12/2/1434جامعة شقراء، 

ـــة  (14 ـــوا حضـــور دورة تدريبي ـــين بعن ـــذاتي األول ـــويم ال ـــات التق ـــة التطـــوير والجـــمتطمب ـــة شـــقراء، ود، وكال ة، جامع
   ىـ1/6/1433

ليالمر ن بعنــوا حضــور دورة تدريبيــة  (15 عــداجعــة الداخميــة والخارجيــة ًو ــة التطــوير لمبــرامج اد التقــاريراتيــا وا  ، وكال
 ىـ6/3/1433ودة، جامعة شقراء، والج

ودة، جامعـــــة شـــــقراء، ، وكالـــــة التطـــــوير والجـــــرراتبـــــرامج والمقـــــتوصـــــيف الن بعنـــــوا حضـــــور دورة تدريبيـــــة  (16
 ىـ15/1/1433

ودة، جامعـة ، وكالـة التطـوير والجـر الجودة في البـرامج األكاديميـةأساسيات ومعايين بعنوا حضور دورة تدريبية  (17
 ىـ8/1/1433شقراء، 
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 ىـ2/12/1432ودة، جامعة شقراء، ، وكالة التطوير والجتقرير البرامج والمقرراتن بعنوا حضور دورة تدريبية  (18

ودة، جامعـــــة شـــــقراء، ، وكالـــــة التطـــــوير والجـــــالبـــــرامج والمقـــــررات توصـــــيفن بعنـــــوا حضـــــور دورة تدريبيـــــة  (19
 ىـ17/11/1432

لدوحـة بجامعـة ، المنعقـد فـي اExploring ICT in Education Conferenceان حضـور مـؤتمر بعنـو   (20
North Atlantic   7/8/3/2009بتاري 

 إجادة المغات
 )المغة العربية )متميز 
 (المغة االنجميزية)متميز 


