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 الشهادات العلمية

م 2012دكتور الفلسفة فً تكنولوجٌا التعلٌم من جامعة القاهرة  فً العام  

برنامج تدرٌبً متعدد الوسائط لتنمٌة كفاٌات إنتاج برمجٌات "بعنوان 

 "المختبر اإللكترونً واالتجاه نحو استخدامها

 .م من جامعة صنعاء2002ماجستٌر مناهج وطرق تدرٌس العلوم فً العام  

 .م1997بكالورٌس تربٌة تخصص كٌمٌاء فً العام  

 TOEFL Preparation test from center for Developing 

English Language Teaching (AIN SHAMS 

UNIVERSITY). 

 هن الجاهعة األهريكية STEAMشهادة إتوام هساق دهج التعلين بالحياة   

  .بالقاهرة

 :الخبرات الوظيفية

جامعة - أستاذ التعلٌم االلكترونً وتكنولوجٌا التعلٌم المساعد بكلٌة التربٌة  .1

 .م2013الحدٌدة 

رئٌس وحدة المناهج والبرامج الدراسٌة ومصادر التعلٌم والتعلم بدائرة  .2

 .م2014التطوٌر والتقوٌم األكادٌمً بجامعة الحدٌدة منذ العام 

عضو فرٌق خبراء تطوٌر األداء والبرامج األكادٌمٌة بجامعة الحدٌدة منذ  .3

 .م2014العام 

 .م2014منذ العام - جامعة الحدٌدة-مشرف عام التربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة  .4

نائب رئٌس جامعة الٌمن والخلٌج وعمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح فٌها منذ  .5

 م1/10/2014

 .م2015مدٌر مركز الٌمن والخلٌج لالستشارات والتنمٌة  .6

 .م2014- م 2013مدٌر فرع الجامعة الٌمنٌة بالحدٌدة فً الفترة  .7
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 إلعداد وتطوٌر مناهج معلمً العلوم والرٌاضٌات (mastry)عضو فرٌق  .8

 .م2006- 2005فً الجامعات الٌمنٌة فً الفترة من 

عضو مؤسس للمنظمة الٌمنٌة لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات ورئٌس قطاع  .9

 .م2016االستشارات فٌها 

 :الخبرات المهنية

م لعدد من 1997منذ العام  (الحكومٌة واألهلٌة)التدرٌس بالمرحلة الجامعٌة  .1

المواد العلمٌة والتربوٌة واإلشراف على برامج التربٌة المٌدانٌة بكلٌة 

 :التربٌة

 سالتدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة الحدٌدة لمرحلة البكالورٌو 

 مواد –مواد تكنولوجٌا التعلٌم )والماجستٌر لعدد من المواد التربوٌة 

 .( مواد مناهج البحث وطرقه–المناهج وطرق تدرٌس 

  البحث العلمً )التدرٌس فً عدد من الجامعات األهلٌة لمقررات– 

 .( مهارات االتصال–الجودة 

  التدرٌس لعدد من المواد التربوٌة فً قسم التربٌة الفنٌة كلٌة الفنون

 .م2004-2002جامعة الحدٌدة فً الفترة من 

  مدرس بالمعهد العالً إلعداد المعلمٌن ومستشار إدارة الوسائل

 .م2007- م 2002 محافظة الحدٌدة –التعلٌمٌة بمكتب التربٌة 

  كلٌة التربٌة   (تكنولوجٌا التعلٌم)مدرس مساعد فً القسم التربوي

 .م2007- 2005جامعة الحدٌدة  

  مدرس لبعض مواد الكٌمٌاء العملٌة فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا

2005-2007. 

  فً قسم الكٌمٌاء كلٌة علوم البحار والتربٌة جامعة  (منتدب)معٌد

 .م1998- 1996الحدٌدة فً الفترة من 

 . التصمٌم التعلٌمً باستخدام نماذج التصمٌم التعلٌمً المختلفة .2

تصمٌم وبناء البرامج التعلٌمٌة ومشارٌع تطوٌر التعلٌم بمراحله المختلفة  .3

 .(العام والجامعً)

تصمٌم وإنتاج الوسائط المتعددة و البرمجٌات التعلٌمٌة باستخدام عدد من  .4

 .الفالش, الدٌركتور, Articulate Storyline 2البرامج منها  

 .تصمٌم وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التقلٌدٌة واإللكترونٌة بأنواعها المختلفة .5



مدرباً )المشاركة فً العدٌد من الدورات التدرٌبٌة والورش التدرٌبٌة  .6

 نالذي نفذها قطاع التدرٌب بوزارة  التربٌة والتعلٌم للموجهً (ومتدرباً 

 .م2007-2002ومدراء المدارس ومعلمً العلوم فً الفترة من 

والمساهمة , وتحكٌم األبحاث العلمٌة, اإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستٌر .7

فً العدٌد من األنشطة البحثٌة والعلمٌة المختلفة فً الجامعات الحكومٌة 

 .واألهلٌة

توظٌف أدوات التعلٌم اإللكترونٌة وتطبٌقات األجهزة المحمولة المختلفة فً  .8

 .التدرٌس

 باستخدام بعض األنظمه مثل L.M.Sإدارة محتوى التعلٌم اإللكترونً  .9

 .المودل وغٌره من البرامج المشابهة

إدارة وتوظٌف الفصول االفتراضٌة فً التدرٌس والتدرٌب عبر بعض  .10

 .WIZIQالمواقع مثل 

 فً SPSSالتحلٌل االحصائً لالبحاث العلمٌة باستخدام برنامج الـ  .11

 .المعالجات اإلحصائٌة للبحوث التربوٌة والنفسٌة

 الخبرات العلمية

 .األشراف والمناقشات:  ووًال 

اثر تدرٌس وحدة التفاعالت "اإلشراف على رسالة ماجستٌر بعنوان  -1

" الكٌمٌائٌة وفق نموذج التعلم التولٌدي على تحصٌل طلبة الصف الثامن

 .مشرف أول
اثر التدرٌس باستخدام خطة كٌلر " اإلشراف على رسالة ماجستٌر بعنوان  -2

 .مشرف أول" على تحصٌل طلبة الصف الثانً ثانوي

اثر استخدام الرسوم والصور على "اإلشراف على رسالة الماجستٌر بعنوان  -3

 .مشرف ثانً". تحصٌل المفاهٌم التارٌخٌة لدى الطلبة المعاقٌن سمعٌاً 

فاعلٌة استخدام التعلم التعاونً "عضو لجنة التحكٌم لرسالة ماجستٌر بعنوان  -4

باستراتٌجٌات التعلم الجمعً والخبراء على تحصٌل طالبات الصف الثانً 

 ".الثانوي

أثر استخدام نموذج وٌتلً " عضو لجنة التحكٌم لرسالة ماجستٌر بعنوان  -5

البنائً على التحصٌل وبقاء اثر التعلم فً مادة الكٌمٌاء لدى طلبة الصف 

 ".األول الثانوي

 



 األبحاث والمشاريع:  انياًال 

 على الكٌمٌاء تدرٌس فً االفتراضً المختبر استخدام اثر" بحث بعنوان  -1

 الثالث الصف طالب لدى الكٌمٌاء نحو واالتجاهات الدراسً التحصٌل

العدد - جامعة الحدٌدة- منشور بمجلة أبحاث بكلٌة التربٌة " الثانوي 

 .الخامس

أثر استخدام بعض تطبٌقات المحمول على اتجاهات طلبة "بحث بعنوان  -2

مجلة العلوم التربوٌة ". األقسام العلمٌة نحو تكنولوجٌا التعلٌم وتطبٌقاتها

 بانتظار القبول. كلٌة التربٌة جامعة البحرٌن–والنفسٌة 

واقع توظٌف معلمً العلوم فً المرحلة األساسٌة والثانوٌة "بحث بعنوان  -3

مجلة " لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً تدرٌس العلوم بالمرحلة الثانوٌة

 بإنتظار القبول,  جامعة السلطان قابوس–الدراسات التربوٌة والنفسٌة 

واقع استخدام أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة الحدٌدة لتطبٌقات "بعث بعنوان  -4

فً مرحلة ". تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً أدائهم التدرٌسً والبحثً

 .الصٌاغة النهائٌة

مشروع مقترح إلنتاج تطبٌقات الموباٌل التعلٌمٌة التفاعلٌة لطلبة المرحلة  -5

تم تقدٌمه ,  فً مملكة البحرٌناألساسٌة باالعتماد على المناهج الدراسٌة

 .للمركز اإلقلٌمً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال

بالجمهورٌة الٌمنٌة مقدمة للمنظمة الٌمنٌة " رقمنة التعلٌم " مشروع مقترح  -6

 .لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

 بكلٌة وااللكترونٌات االتصاالت هندسة قسم منهج وتصمٌم بناء فً المشاركة -7

وفقا لمعاٌٌر  ,م2015 والخلٌج الٌمن بجامعة المعلومات وتقنٌة الهندسة

 .مجلس االعتمـاد وضمان جـودة التعلٌم العالـً

 المؤتمرات والندوات:  ال اًال 

المشاركة فً ورشة العمل الخاصة بتصمٌم مناهج قسم هندسة االتصاالت  .1

واإللكترونٌات بكلٌة الهندسة وتقنٌة المعلومات فً جامعة الٌمن والخلٌج 

 .م2015

للجنة االستشارٌة التقنٌة للمركز اإلقلٌمً االجتماع األول المشاركة فً  .2

 نوفمبر 28-27لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً مملكة البحرٌن فً 

 .م2013

المشاركة فً فعالٌات المؤتمر التاسع للجمعٌة العربٌة لتكنولوجٌا التربٌة  .3

 .م2012/ ٌولٌو / 12-11فً الفترة من " المستمر والتعلٌم بعد من التعلم"



المشاركة فً المؤتمر السنوي السابع للجمعٌة العربٌة  لتكنولوجٌا التربٌة  .4

" (مجتمعات التعلم التفاعلٌة)تحدٌات الشعوب العربٌة والتعلم االلكترونً "

 .م28/7/2011-27فً الفترة من 

تحدٌات التعلٌم "المشاركة فً فعالٌات المؤتمر السنوي الرابع للتعلٌم العالً  .5

 دٌسمبر 12-11فً الفترة من " (حلول ابتكارٌه)العالً فً الوطن العربً 

 .م2010

 "المشاركة فً فعالٌات المؤتمر  السادس للجمعٌة العربٌة لتكنولوجٌا التربٌة  .6

 .م4/11/2010-3 الفترة فً "   لمجتمع التعلمة الرقميولالحل

مالمح خريطة البحث العلمي "المشاركة فً فعالٌات قافلة تكنولوجٌا التعلٌم  .7

الكتاب اإللكترونً  "المنتدى العلمي األول" في مجال تكنولوجيا التعليم

 .2009فً العام " ومستقبل البحث العلمً

ة فً المؤتمر الدولً للتدرٌب اإللكترونً وتنمٌة الموارد البشريمشاركة فً  .8

 .م12/2009-8جامعة قناة السوٌس الفترة 

إعداد المعلم وتنميه آفاق التعاون الدولي وإستراتيجيات مشاركة فً مؤتمر  .9

 .2008 إبرٌل 22-20 فً جامعة حلوان فً الفترة من التطوير

 فً جامعة تكنولوجٌا التربٌة وتعلٌم الطفل العربًالمشاركة فً مؤتمر  .10

 .14/8/2008-13القاهرة فً الفترة 
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