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 التعليم 
 

  2016           يف التربية ختصص تكنولوجيا التعليمالدكتوراة قيد التسجيل                             

  

  2015           يف التربية ختصص تكنولوجيا التعليممتهيدي الدكتوراة                                    

  

 2010-2013               املاجستري يف التربية ختصص تكنولوجيا التعليم                                          

  

 2006-2008                                        الدبلوم اخلاصة يف التربية ختصص تكنولوجيا التعليم  

          . 87.5%  

 2002-2006                                       بكالوريوس التربية النوعية شعبة احلاسب اآليل 

            . 87,95%  
 

 

 الدورات التدريبية 

 2015      كمدرب. مبصر استخدام التكنولوجيا يف التدريس ملعلمي مدارس األورمان 

  

  الدورة التدريبية "التحليل اإلحصائي باستخدام برنامجSPSS 2012                                         

  

 2008-2009برنامج التعليم اإللكتروين اإلحترايف                                                                                     

 ITI 

  امعة القاهرة:جبدورات مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 2612016 

 262782015 

 2930122014 

 5652014 

 242522014 

 3572012 

 5772011 

 3512011 
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 151732010 
 

 

 والوظائف  الخبرات 

  إىل اآلن -2010                                             .امعة القاهرةتكنولوجيا التعليم جبمدرس مساعد 

            .إىل اآلن - 2016يناير عضو جملس إدارة اجلمعية العربية لتكنولوجيات التربية، مصر 

  قررات تكنولوجيا التعليم واحلاسب اآليل اجلانب العملي ملسنوات تدريس  ستخربة

                                                  2010-2016 لطالب الدراسات العليا جبامعة القاهرة.
 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل 

  حضور املؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكتروين يف الوطن العريب "التعلم اإللكتروين

 .2014 يونيو /26-24التشاركي يف املجتمع الشبكي" 

 مؤمتر اجلمعية الربيطانية املصرية للتعليم: التعليم أفضل إستثمار. لندن، حضور وحتضري 

 .2012 سبتمرب  19-18الطلبة( مدينة  –)مركز املؤمترات جامعة القاهرة  القاهرة 

 املستمر والتعليم بعد من التعلم" التربية لتكنولوجيا العربية اجلمعية مؤمتر حضور وحتضري "

 .2012يوليو 12-11 القاهرة جبامعة املؤمترات مركز التطبيق حداثة الفكر.. أصالة

 مؤمتر اجلمعية العربية لتكنولوجيا التربية "التعلم اإللكتروين وحتديات  حضور وحتضري

 .2011يوليو 28-27الطلبة القاهرة مدينةمركز املؤمترات جبامعة  الشعوب العربية "

 يناير ومستقبل  25مؤمتر كلية الدراسات العليا للتربية بعنوان "ثورة  حضور وحتضري

 .2011يوليو 14-13التعليم يف مصر" كلية الدراسات العليا للتربية 

 املركز"  العوملة وحتديات التعريب جمال ىف العربية التجارب تنسيق" ندوة حضور وحتضري 
 مجعية والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة والنشر التأليف والترمجة للتعريب العريب

 .2011نوفمرب 26-24الطلبة  مدينة القاهرة جبامعة املؤمترات مركز العاملية اإلسالمية الدعوة
 

 معلومات إضافية 

  ،اململكة العربية السعودية. 1985/05/08اجلنسية وتاريخ وحمل امليالد: مصري  ، 

 .اللغات : العربية و اإلجنليزية 

 


