
 البياانت الشخصية:
 .الحـــــــــــــد ادلـمـــــــزلي اور ـــــــــر ادلغـــــــــــــــاتم االسم:

 .٩١١١ فرباير٤  –مجهورية مصر العربية  مكان واتريخ ادليالد:
 متزوج. احلالة اإلجتماعية:

 .مصري اجلنسية:
 .مصر العربيةمجهورية  – كفر الشيخ  –دسوق  –منشأة زعلوك  مكان اإلقامة:

 +94٩4١569٤10١ اجلوال:
 dr.temo@ymail.com                                                  الربيد اإللكرتوين:

                                     tamer_elmalah91@yahoo.com 
   http://kenanaonline.com/tamer2011-com:                   ادلوقع اإللكرتوين

 https://www.facebook.com/dr.TamerElmalah                   :الفيس بوك

https://www.facebook.com/d.tamerelmalah                                            

 https://twitter.com/drTamerElmalah                       تويرت:               
 :الوظائف
 م إىل األن94٩5من عام  لدار  السحاب للنشر والتوزيع ادلستشار العلمي. 

 ادلؤىالت العلمية:
 إىل األن (94٩1) .، كلية الرتبية، جامعة ادلنصورةابحث ماجستري ختصص تكنولوجيا التعليم. 
 (٦١٠٢ -٥١٠٢. )، بتقدير جيد جداً مرتفعاإلسكندريةجامعة  الرتبية،كلية   التعليم،ختصص تكنولوجيا  متهيدي ماجستري. 

  (١٠٢٥ -١٠٢٤). شليز الرتبية ختصص تكنولوجيا التعليم، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، بتقدير شلتازالدبلوم اخلاص يف. 
 .(١٠٢٤ -١٠٢٣) الدبلوم ادلهين يف الرتبية ختصص تكنولوجيا التعليم، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، بتقدير شلتاز. 

 بتقـــــدير عـــــام جيـــــد جـــــداً  ، جامعـــــة ا ز ـــــرةكليـــــة الرتبيـــــ،  ختصـــــص ادلكتاـــــات وادلعلومـــــات وتكنولوجيـــــا التعلـــــيم ةبكــــالوريوس الرتبيـــــ .
(١٠٢٣-١٠٠٩). 

 النشاط العلمي:
 ( كالتايل:ادلنشورة األعمال العلمية) 

 ادلنشورة األحباث العلمية: 
العربية للمعلومات، التابعة للمنظمة العربية للرتبية " منشور يف اجمللة التعلم التكيفي... ثورة تعليمية قادمةحبث بعنوان " -

، متاح على الرابط 94٩1ديسمرب  – ٩، اتريخ اإلصدار 94٤ -٩١4، ص(95، اجمللد )(الثاينوالثقافة والعلوم، العدد )
 التايل:

http://www.alecso.org/newsite/isdarat/1857-25-202.html 

، مبركز 94٩5ل أبري – ٩(، اتريخ اإلصدار ٩١رللة التعليم اإللكرتوىن، العدد ) يف" منشور ادلواطنة الرقميةحبث بعنوان " -
 :ادلنصورة، متاح على الرابط التايل، جامعة التعليم اإللكرتوين

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=562 
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، 94٩5ل أبري – ٩(، اتريخ اإلصدار ٩١، العدد )" منشور يف رللة التعليم اإللكرتويننستجراميالتعلم اإلحبث بعنوان " -
 :، جامعة ادلنصورة، متاح على الرابط التايلمبركز التعليم اإللكرتوين

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=561 

(، 9التعليم اإللكرتوين، العدد ) رللة ادلعرفة ادلتخصصة يف منشور يف" تطور أجيال الويب وأثرىا على التعليمبعنوان " حبث -
 :ادلنصورة، متاح على الرابط التايل، جبامعة 94٩6ديسمرب  -٩اتريخ اإلصدار 

http://elm3refa.com/news-106.html 

(، اتريخ ٩0، العدد )" منشور يف رللة التعليم اإللكرتويناإلحتياجات اخلاصة يتكنولوجيا التعليم وذو حبث بعنوان " -
 :ادلنصورة، متاح على الرابط التايل، مبركز التعليم اإللكرتوىن، جامعة 94٩6ساتمر  – ٩اإلصدار 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=554 

دلركز التميز والتعليم اإللكرتونية لة اجمل" منشور يف (أدوار مراحل، أليات، ركائز، فلسفة،) لسريعا التعلم" حبث بعنوان -
 :مية بغزة، متاح على الرابط التايلابجلامعة ا سال. 94٩6يونيو  –90اتريخ اإلصدار(، 6عدد )، الاإللكرتوين

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=44 

عدد ، اللتعلــــــــيم اإللكتـــــــروينااإللكرتونية دلركز التميز و لة اجمل" منشور يف مقدمة ىف ادلستحداثت التكنولوجية" بعنوانحبث  -
 :مية بغزة، متاح على الرابط التايلابجلامعة ا سال. 94٩6إبريل  – ٩ اتريخ اإلصدار(، 6)

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=41 

. 94٩6مارس  – ٩ اتريخ اإلصدار(، ٩5عدد )التعلم ا لكرتوىن، ال" منشور يف رللة فرتاضيةاجلامعة اإل" حبث بعنوان -
 :ادلنصورة، متاح على الرابط التايلمبركز التعليم اإللكرتوىن، جامعة 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=40&page=news&task=show&id=503 
 ادلنشورة الكتب العلمية: 
" احملفزات التعليميةرؤية جديدة حول  Gamificationكتاب مطاوع ابإلشرتاك مع اندين كريت "لانان" بعنوان: " -

 (. دار السحاب للنشر والتوزيع، القا رة، مصر.9494)
(. دار السحاب للنشر 94٩0) : "اإلنفوجرافيك التعليمي"كتاب مطاوع ابإلشرتاك مع ايسر خضري احلميداوي، بعنوان -

 والتوزيع، القا رة، مصر.
(، دار 94٩1" )ادلستحداثت التكنولوجية والنانو تكنولوجيبعنوان "كتاب مطاوع ابإلشرتاك مع حنان زلـمد خضر،  -

 السحاب للنشر والتوزيع، القا رة، مصر.
ادلخدرات الرقمية حقيقة أم أوىام "ومن ادلوسيقى ما كتاب مطاوع ابإلشرتاك مع فاطمة زلمـد عاد احلميد، بعنوان " -

 .(. دار السحاب للنشر والتوزيع، القا رة، مصر94٩1" )قتل"
 (. دار السحاب للنشر والتوزيع، القا رة، مصر.94٩1" )ادلواطنة الرقميةكتاب مطاوع بعنوان " -
 (. دار السحاب للنشر والتوزيع، القا رة، مصر.94٩1" )التعلم التكيفىكتاب مطاوع بعنوان " -
اجلامعى، العني،  (. دار الكتاب94٩1" )اإلنرتنت بٌن تكنولوجيا االتصال والتعلم السريعكتاب مطاوع بعنوان " -

 اإلمارات.
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(. دار السحاب 94٩5" )األلعاب التعليمية الرقمية والتنافسيةكتاب مطاوع ابإلشرتاك مع نوراذلدى زلمـد فهيم، بعنوان " -
 للنشر والتوزيع، القا رة، مصر.

  ٩٤"، شاكة األلوكة، اصيانتهجات اخلاصة: األجهزة التعليمية و ذوى اإلحتياتكنولوجيا التعليم و عنوان "إلكرتوىن ب كتاب -
 :، متاح على الرابط التايل94٩6تمر سا

http://www.alukah.net/library/0/91824 / 

 :التايل، متاح على الرابط 94٩6تمر سا –5"، شاكة األلوكة، الكمبيوتر ىف الطفولة ادلبكرةعنوان "إلكرتوىن ب كتاب -
http://www.alukah.net/library/0/91411/ 

، متاح على الرابط 94٩6تمر سا –3"، شاكة األلوكة، التكنولوجيااإلعاقة السمعية بٌن التأىيل و عنوان "إلكرتوىن ب كتاب -
 /http://www.alukah.net/library/0/91283                                                                            :التايل

 ادلنشورة ادلقاالت العلمية: 
 " متاح 94٩١يناير  -96. عرب موقع تعليم جديد، "التنمية التكنولوجية للمعلمٌن بٌن االستدامة وادلهنيةمقال بعنوان ،

 :على الرابط التايل
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 

، متاح على الرابط 94٩0يوليو  -٩. عرب موقع تعليم جديد، "شبكات التواصل اإلجتماعية التكيفيةمقال بعنوان " -
 :التايل

https://www.new-educ.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9 

يونيو  -1، ". عرب موقع اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبيةسم الرقمي للمعلومات "اإلنفوجرافيكالر مقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩0

http://aaet-edutech.com/Articles.aspx?id=21 

مايو  -1. عرب موقع تعليم جديد، "الفرق بٌن بيئات التعلم التكيفية وبيئات التعلم اإللكرتونية التقليديةمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩0

https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، ادلواطنة الرقمية مقررًا جلميع ادلراحل التعليميةمقال بعنوان " -
 ، متاح على الرابط التايل:94٩1أكتوبر  -9

http://www.eductice.com/2017/10/blog-post.html 

، 94٩1ساتمرب  -٩4". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، فن التعليم وعلم التعلممقال بعنوان " -
 متاح على الرابط التايل:

http://www.eductice.com/2017/09/blog-post.html 
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أغسطس  -96". عرب موقع تعليم جديد، "احملفزات التعليمية وأمناط ادلتعلمٌن "الرايضيات أمنوذجاً مقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 

، متاح على 94٩1أغسطس  -5". عرب موقع تعليم جديد، حقيقة ادلهارات الصلبة وادلهارات الناعمةبعنوان "مقال  -
 :الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9 

". عرب موقع تعليم اللغة واذلوية بٌن طموحات واندماجات ادلهاجرين الشرقية وادلناىج التعليمية العربيةمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1يوليو  -٩6جديد، 

http://www.new-educ.com/%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 

، متاح 94٩1يونيو  -5". عرب موقع تعليم جديد، اسها يف البحوث العلميةادلهارات....جوانبها وكيفية قيمقال بعنوان " -
 :على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7 

، متاح 94٩1مايو  -9١". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، نظام شاطر التكيفيبعنوان "مقال  -
 على الرابط التايل:

http://www.eductice.com/2017/05/adaptive-learning.html 

، متاح على 94٩1 مايو -9٩". عرب موقع تعليم جديد، مهارات تكنولوجيا التعليم... ادلفهوم والتصنيفمقال بعنوان " -
 :الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، 12التعليم يف القرن الــ مهارات تكنولوجيا مقال بعنوان " -
 ، متاح على الرابط التايل:94٩1مايو  -٩٤

http://www.eductice.com/2017/05/21.html 

مايو  -9ية سليمة، ". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربمصطلحات يف تكنولوجيا التعليممقال بعنوان " -
 ، متاح على الرابط التايل:94٩1

http://www.eductice.com/2017/05/blog-post.html 

، 94٩1 أبريل -9١". عرب موقع تعليم جديد، أضواء ُمظلمة حول تكنولوجيا التعليم... الفجوة واألسبابمقال بعنوان " -
 :متاح على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%8F%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-



%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

 -93 بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، ". عربD2L Leapأداة التعلم التكيفية مقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1ريل أب

http://www.eductice.com/2017/04/d2l-leap.html 

، متاح 94٩1 أبريل -٩١، مدونة زليط ادلعرفة". عرب وقفة حبثية...... دلقرتحات إبداعية غًن بًنوقًناطيةمقال بعنوان " -
 :على الرابط التايل

http://www.mo7itona.com/2017/04/blog-post_18.html 

". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، ما ىو الويبينار التعليمي؟... وما ىي مميزاتو؟مقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1ريل أب -٩0

http://www.eductice.com/2017/04/instructional-webinar.html 

، 94٩1ارس م -0، مدونة زليط ادلعرفة". عرب العمالت الرقمية ... مستقبل االقتصاد العادلي... البتكوينمقال بعنوان " -
 :متاح على الرابط التايل

http://www.mo7itona.com/2017/04/blog-post_8.html 

، متاح على 94٩1ارس م -34، مدونة زليط ادلعرفة". عرب على حاجز اللغة بٌن البشرالتكنولوجيا تتغلب مقال بعنوان " -
 :الرابط التايل

http://www.mo7itona.com/2017/03/blog-post_30.html 

 :، متاح على الرابط التايل94٩1ارس م -95". عرب موقع تعليم جديد، األلغاز التعليمية اإللكرتونيةمقال بعنوان " -
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 

". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... ادلستقبليةالتقومي اإللكرتوين.... بٌن مشكالت ادلصداقية والتحدايت مقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1ارس م -٩5تعليم رائد... تربية سليمة، 

http://www.eductice.com/2017/03/blog-post_19.html 

.. تربية سليمة، ". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد.التعليم عن بُعد.... ثقوب ىف طوق النجاةمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1ارس م -٩3

http://www.eductice.com/2017/03/blog-post_13.html 

ارس م -5". عرب موقع تعليم جديد، االستيعاب وسهولة الوسائل تعددية بٌن ”ادلُعجَّل“ السريع التعلممقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84 

 -91". عرب بوابة تكنولوجيا التعليم... تعليم رائد... تربية سليمة، ادلواطنة الرقمية بٌن التحديد والتجديدمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1 فرباير

http://www.eductice.com/2017/02/blog-post_27.html 

 :، متاح على الرابط التايل94٩1 فرباير -95". عرب موقع تعليم جديد، التعلم ادلنتشر التكيفيمقال بعنوان " -
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A 



 -34". عرب رللة رؤى العربية الشاابية، ادلخدرات الرقمية ومن ادلوسيقى ما قتل، الواقع ادلوسيقي األليممقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1اير ين

http://www.ruoaa.com/2017/01/digital-drugs.html 

، متاح على الرابط 94٩1اير ين -١". عرب موقع تعليم جديد، ادلعاكس وإدارة األزمات العصف الذىينمقال بعنوان " -
 :التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%88-
%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5مرب ديس -٩5". عرب موقع تعليم جديد، فاتوادلتعلم الصانع... أدواره وصمقال بعنوان " -
http://www.new-educ.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%9F-
%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-
%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5مرب ديس -9قع تعليم جديد، ". عرب مو ادلعكوس يالتعلم التكيفمقال بعنوان " -
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5مرب نوف -٩0جديد، ". عرب موقع تعليم العصف الذىىن ادلعاكسمقال بعنوان " -
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3 

، متاح على الرابط 94٩5مرب نوف -٩4، ". عرب موقع تعليم جديدعامل متسارع الرتبية الرقمية... ضرورة يفمقال بعنوان " -
 :التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9 

". عرب رللة رؤى العربية Pomodoro Technique الوقت وإدارة لتنظيم البومودورو تقنيةمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩5وبر أكت -9١الشاابية، 

http://www.ruoaa.com/2016/10/pomodoro-technique-timer-time-management.html 

، متاح على الرابط 94٩5وبر أكت -96". عرب موقع تعليم جديد، حنو تسريع التعلم : الطريقالتعلم التكيفيمقال بعنوان " -
 :التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%88-
%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85 

وبر أكت -9٤، ربية الشاابية. عرب رللة رؤى الع"عامًا القادمة 05ث على مدار الـ توقعات سوف حتدمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩5

http://www.ruoaa.com/2016/10/50.html 



، 94٩5مرب سات -٩". عرب موقع تعليم جديد، ادلواطنة الرقمية بٌن مشكالت اليوم وحتدايت ادلستقبلمقال بعنوان " -
 :متاح على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84 

ليو يو  -١ديد، ". عرب موقع تعليم جمابٌن اإلقبال والنقد Gamification التعليمية احملفزاتمقال بعنوان " -
 :، متاح على الرابط التايل94٩5

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

 -٩5". عرب موقع تعليم جديد، الطالب نفوس يف نوعية نقلة Gamification التعليمية احملفزاتبعنوان " مقال -
 :، متاح على الرابط التايل94٩5نيو يو 

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5ايو م -3، رللة دار الفكر العريب". عرب الصحة النفسية الرقميةمقال بعنوان " -
http://www.dfa-magazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/ 

، 94٩5 مارس -٤ ،موقع تعليم جديد عرب ".التعليم تكنولوجيا يف وادلتجددة اجلديدة جتاىاتاإل من 22 بعنوان " مقال -
 : متاح على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

، 94٩5 فرباير -٩٩ ،موقع تعليم جديد عرب ".لو أفاقًا جديدة حتدايت التعلم ادلعكوس وتقنيات تفتحبعنوان " مقال -
 : متاح على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%88-
%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87 

 ديسمرب -90 عرب شاكة األلوكة، ".اً جية الىت تُقدم للمعاقيٌن مسعيأىم الوسائل واخلدمات التكنولو بعنوان " مقال -
 : ، متاح على الرابط التايل94٩6

http://www.alukah.net/social/0/96643/ 

 :، متاح على الرابط التايل94٩6 ديسمرب -9٩ عرب شاكة األلوكة، ".زلاوالت تقنية لتطوير لغة اإلشارةبعنوان " مقال -
http://www.alukah.net/social/0/96251/ 

، متاح على 94٩6 ديسمرب -٩٤ عرب شاكة األلوكة، ".وسائل تكنولوجيا التأىيل السمعى للمعاقيٌن مسعياً بعنوان " مقال -
 : الرابط التايل

http://www.alukah.net/social/0/95913/ 

 : ، متاح على الرابط التايل94٩6 ديسمرب -5 عرب شاكة األلوكة، ".وأساليب تعليم ادلعاقيٌن مسعياً  طرقبعنوان " مقال -
http://www.alukah.net/social/0/95480/ 



 : ، متاح على الرابط التايل94٩6 نوفمرب -93 عرب شاكة األلوكة، ".طرق الوقاية من اإلعاقة السمعيةبعنوان " مقال -
http://www.alukah.net/social/0/94912/ 

، متاح على 94٩6 نوفمرب -١ عرب شاكة األلوكة، ".اإلعاقة السمعيةأسباب ضعف السمع ونسبة إنتشار بعنوان " مقال -
 : الرابط التايل

http://www.alukah.net/culture/0/94302/ 

، متاح على الرابط 94٩6وبر أكت -94 ،موقع تعليم جديدعرب  ".!ادلصرى ادلشكلة واحللأزمة ادلعلم بعنوان " مقال -
 : التايل

http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84 

 ، متاح على94٩6أكتوبر  -١. عرب موقع تعليم جديد، "عناصرهلوجيا التعليم: ادلفهوم اجلديد و تكنو بعنوان " مقال -
 : الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 

، 94٩6تمر سا -٩6. عرب موقع تعليم جديد، "التعليم: تعديل اإلجتاه ألجل التطوررسالة إىل تكنولوجيا بعنوان " مقال -
 : متاح على الرابط التايل

http://www.new-educ.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

 ( كالتايل:ادلؤدترات والندوات واحملافل العلمية)
"فلسطني" بعنوان: توظيف تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية التعلمية يف ضوء معايري  جبامعة القدسادلؤمتر العلمي  -

ISTE ،وادلشاركة بورقة علمية بعنوان: 94٩١أبريل  ٩5 الثالاثء ،Gamification  رؤية جديدة يف التحفيز يف
 عة القدس، فلسطني.، ابإلشرتاك مع أ. سحر رمضان شامية، جامالتعليم

"العراق" بعنوان: ابلرتبية والتعليم ترتقي  جبامعة بغدادادلؤمتر العلمي الدويل السابع لكلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  -
فاعلية شبكة التواصل االجتماعي "اإلنستجرام" يف ، وادلشاركة باحث علمي بعنوان: "94٩١أبريل  ٩6األشلم، اإلثنني 

"، ابإلشرتاك مع م.م. رائد رمثان حسني التحصيل ومهارات التفكًن البصري لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطةتنمية 
 التميمي، كلية الرتبية بن رشد للعلوم اإلنسانية، العراق.

األربعاء ادلوافق "العراق" بعنوان: ابرتقاء العلوم وادلعرفة ينهض الوطن،  جامعة ميسانادلؤمتر العلمي الدويل الثاين بكلية الرتبية  -
درجة توافر التنمية ادلهنية اإللكرتونية دلدرسي اللغة العربية يف ادلرحلة ، وادلشاركة باحث بعنوان: "94٩١مارس  91

"، ابإلشرتاك مع م.م رائد رمثان حسني التميمي،  ادلتوسطة وفق معايًن اجلودة الشاملة من وجهة نظر ادلدرسٌن أنفسهم
 قار، العراق.كلية الرتبية للانات ذي 

http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
http://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
http://www.new-educ.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.new-educ.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.new-educ.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.new-educ.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85


 ٩3"فلسطني" بعنوان: دور تكنولوجيا ادلعلومات التطايقية يف تنمية اجملتمع، األربعاء ادلوافق  جبامعة األقصىادلؤمتر العلمي  -
ــــــــــــع "، ابإلشرتاك متنمية ونشر ثقافة ادلواطنة الرقمية يف ادلدرسة واجملتمع: "، وادلشاركة بورقة علمية بعنوان94٩١مارس 

 سحر رمضان شامية، جامعة األقصى، فلسطني. أ.
 ادلقاالت الصحفية: 
 :، متاح على الرابط التايل94٩1يونيو  -0، مدونة زليط ادلعرفةعرب  ،العنوسة الثقافية... األمية ابلتعمدمقال بعنوان:  -

http://www.mo7itona.com/2017/07/blog-post.html 

 :، متاح على الرابط التايل94٩1 يونيو -0، مدونة زليط ادلعرفةعرب  ،رمضانصيانة اجلسد والروح يف مقال بعنوان:  -
http://www.mo7itona.com/2017/06/blog-post_8.html 

 :، متاح على الرابط التايل94٩1 مايو -6، مدونة زليط ادلعرفةعرب  ،ابلعلم بل ابألدبمقال بعنوان:  -
http://www.mo7itona.com/2017/05/blog-post.html 

، متاح على الرابط 94٩1مارس  90، عرب مدونة زليط ادلعرفة، التلوث التكنولوجي... أغفلناه فدمرانمقال بعنوان:  -
 التاىل:

http://www.mo7itona.com/2017/03/blog-
post_28.html?showComment=1490711490647#c6633564941656921078 

 ٩١لتامر ادلالح،  ، عرب ادلوقع الشخصيتفكًن الشهادة .... كارثة تعليمية..... لوطن يسعى لإلرتقاءمقال بعنوان:  -
 :، متاح على الرابط التايل94٩1ارس م

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/919323 

، متاح 94٩5مرب ديس 6، وموقع إنفراد ليوم السابع، عرب موقع امشكالت اليوم.... كوارث الغد ..!!!مقال بعنوان:  -
 :على الرابط التايل

http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068 

http://216.45.50.165:8056/News/31/474628/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-- 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5مرب نوف ٩4، عرب ادلوقع الشخصى لتامر ادلالح، العاىات والتقاليعمقال بعنوان:  -
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/893164 

 :التايل، متاح على الرابط 94٩5أكتوبر  -34عرب بوابة جوجل مصر ، فاحت روائحكم،  :مقال بعنوان -
http://www.googlemasr.com/t~2390 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5وبر أكت -93عرب بوابة جوجل مصر ، أفسدان أنفسنا ففسد تعليمنا،  :مقال بعنوان -
http://www.googlemasr.com/t~2324 

، متاح على 94٩5وبر أكت -٩5عرب بوابة جوجل مصر ، ايئس ومعلم ابئس،  طالببٌن  التعليم ادلصري :مقال بعنوان -
 :الرابط التايل

http://www.googlemasr.com/mt~2170 

http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068
http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068
http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068
http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068
http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068
http://www.youm7.com/story/2016/12/5/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/2997068


 :، متاح على الرابط التايل94٩5وبر أكت -٤عرب بوابة جوجل مصر ، ادلوت من نصيبك !!!،  :مقال بعنوان -
http://www.googlemasr.com/t~2062 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5مرب سات -94،  عرب بوابة جوجل مصرضعفت الشخصية فضاعت اذلوية،  :مقال بعنوان -
http://www.googlemasr.com/mt~1959 

، متاح على 94٩5مرب سات -٩0عرب بوابة جوجل مصر وزوووم نيوز ، العام وإحرتام اجملتمع،  الذوق الثقايف :مقال بعنوان -
 :الرابط التايل

http://www.googlemasr.com/mt~1927 

http://zooomnews.com/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88/ 

، متاح 94٩5مرب سات -٩1عرب بوابة جوجل مصر ، .الطالب ادلصرى إبختصار: إطبع، إنسخ، إنسى! :بعنوانمقال  -
 :على الرابط التايل

http://www.googlemasr.com/mt~1920 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5ليو يو  -91عرب بوابة زوووم نيوز ، .اتمر يكتب من ادلُتأمر؟ :مقال بعنوان -
http://zooomnews.com/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%9F/ 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5ليو يو  -٩١عرب بوابة زوووم نيوز ،  ،فادلواطن عادى…….. عذراً  :مقال بعنوان -
http://zooomnews.com/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%8B-
%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89/ 

، متاح على الرابط 94٩5ليو يو  -١، عرب بوابة جوجل مصر ، : اتمر ادلالح يكتب: دعائم الدولة للنجاحمقال بعنوان -
 :التايل

http://www.googlemasr.com/t~528 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5ليو يو  -0، عرب بوابة زوووم نيوز ، : قُِتل التعليم فتولد التقليد األعمىمقال بعنوان -
http://zooomnews.com/%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%89/ 

، 94٩5ليو يو  -6، عرب بوابة جوجل مصر وزوووم نيوز ، : اتمر ادلالح يكتب: أيها اإلرىاب مقدساتنا المقال بعنوان -
 :متاح على الرابط التايل

http://www.googlemasr.com/t~463 
http://zooomnews.com/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86/ 

http://www.googlemasr.com/mt~1927
http://www.googlemasr.com/mt~1927


، متاح على 94٩5ليو يو  -٤، وزوووم نيوز ، عرب بوابة جوجل مصرد؟ كمًا وكيفاً...: التعليم ادلصرى ماذا نريمقال بعنوان -
 :الرابط التايل

  http://www.googlemasr.com/t~419 
http://zooomnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%9F-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%8B-
%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%8B/ 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5نيو يو  -9١، عرب بوابة زوووم نيوز ، والتفسًن: نفتقد التوجيو والقدوة مقال بعنوان -
http://zooomnews.com/%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/ 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5نيو يو  -91 ، عرب بوابة زوووم نيوز ،: رمضان بٌن تربوايت الدين والدنيامقال بعنوان -
http://zooomnews.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/ 

، 94٩5نيو يو  -93، عرب بوابة زوووم نيوز ، جديد وفكر جديد لتعليم.. ابلقدوة والتعلم.. الُنخبة : أزمةقال بعنوانم -
 :متاح على الرابط التايل

http://zooomnews.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8F%D8%AE%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/ 

نيو يو  -٩٤، عرب موقع فالزمجة نيوز ، مواجهة صرحية جلسد مريض!!!كيف ينجح التعليم ادلصرى؟ مقال بعنوان:  -
 :، متاح على الرابط التايل94٩5

http://www.filza7maa.com/2016/06/blog-post_93.html 

 :، متاح على الرابط التايل94٩5يونيو  -٩0وم نيوز،و وعلى شاكة زو               
http://zooomnews.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%9F-
%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9 

 واألنشطة العلمية: اخلربات 
اضر  -  رلال الرتبية وتكنولوجيا التعليم. يفزلح
 ."تعليم جديد، بوابة تكنولوجيا التعليم، رللة رؤى" على العديد من ادلواقع اإللكرتونية التعليمية محدون إلكرتوين -
 ختصص تكنولوجيا التعليم والتخصصات الرتبوية ذات العالقة. كاتب ومحؤلف علمي يف -
 جامعة األز ر بطنطا. لية اإلقتصاد ادلنزيلادلعاونة بك تدريب أعضاء اذليئة -
 ".، زليط ادلعرفةبواابت "زوووم نيوز، وجوجل مصر كاتب صحفي يف -

 :اللجان واجلمعيات العلمية
 .94٩5لعام  19٩عضو رابطة الرتبوين العرب برقم عضوية  -

http://www.googlemasr.com/t~419
http://www.filza7maa.com/2016/06/blog-post_93.html
http://www.filza7maa.com/2016/06/blog-post_93.html
http://zooomnews.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%9F-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://zooomnews.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%9F-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://zooomnews.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%9F-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://zooomnews.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%9F-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9


 :التدريبات والشهادات
 .دورات تدريبية إلكرتونية 

 منصة السعودية تربمج
  الربرلة ابستخدام إلكرتونية بعنوان "دورة تدريايةMakeCode 94٩0" عرب منصة السعودية تربمج ديسمرب لعام. 
 " الربرلة ابستخدام دورة تدرياية إلكرتونية بعنوانJavaScript 94٩0" عرب منصة السعودية تربمج ديسمرب لعام. 
 " الربرلة ابستخدام دورة تدرياية إلكرتونية بعنوانPython94٩0سعودية تربمج ديسمرب لعام " عرب منصة ال. 

 منصة رواق
 " عرب منصة رواق اإللكرتونية أبريل لعام التوثيق ومصادر ادلعلومات يف العلوم االجتماعيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

94٩0. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية ديسمرب لعام الوعي بتكنولوجيا النانودورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية ديسمرب لعام تقنيات التعليم ومهارات االتصالدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية أكتوبر لعام الثقة ابلنفس سر التميزدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية أكتوبر لعام مع ذوي االحتياجات اخلاصةطرق التعامل دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية ساتمرب لعام رلتمعات التعلم ادلهنيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1اإللكرتونية ساتمرب لعام " عرب منصة رواق تعليم سيتم القائم على ادلشروعاتدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية أغسطس لعام مقدمة يف العالقات الدوليةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " عرب منصة رواق اإللكرتونية يوليو لعام إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الرايديةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

94٩1. 
  94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية مايو لعام مهارات القيادة احلديثةتدرياية إلكرتونية بعنوان "دورة. 
 " عرب منصة رواق اإللكرتونية مايو لعام مبادرة مايكروسوفت للمعلمٌن وتطبيقاهتا يف التعليمدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

94٩1. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية أبريل لعام التفكًن النقديمقدمة يف دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية أبريل لعام تصميم التدريس... مستحداثت تكنولوجيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1رواق اإللكرتونية مارس لعام " عرب منصة السرطان.... عوامل اخلطورة .. والوقاية منودورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية مارس لعام مهارات التحرير اإلعالميدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية مارس لعام توجية سلوك الطفلدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية مارس لعام العمل التطوعيدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التلعيب ىف التعليمدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " عرب منصة رواق 1522مبادئ علم اإلحصاء مع تطبيقات عملية إبستخدام برانمج اكسيلدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

 .94٩1اإللكرتونية لعام 
 " 94٩1" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام مبادئ الشبكات سيسكودورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 



 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام 252الصدمة النفسية عند األطفال دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التفاعلية ثالثية األبعادتصميم العروض دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التعلم السحاىبدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام مقدمة ىف الدراسات ادلستقبليةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
  94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التعليمية إعداد األدواتتدرياية إلكرتونية بعنوان "دورة. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التفاعل بٌن اإلنسان واحلاسوبدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " عرب منصة رواق التعليمية ادلفتوحة ىائلة اإللتحاقتصميم ادلواد التعليمية ىف ادلنصات دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

 .94٩5اإللكرتونية لعام 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام  ادلواطنة الرقمية ىف ادلدارس وادلؤسسات التعليميةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
  م برانمج التحليل اإلحصائى لإلستباانت إبستخدا"دورة تدرياية إلكرتونية بعنوانSPSS"  عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام

94٩5. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام طرق التدريس احلديثةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " عرب منصة رواق اإللكرتوينة لعامتصميم وتقييم األنشطة التعليمية للقرن احلادى والعشريندورة تدرياية إلكرتونية بعنوان " 

94٩5. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام التدريس ىف التعليم اجلامعيدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة رواق اإللكرتونية لعام علم اإللكرتوين واحملتوى التعليميأنظمة إدارة التدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 

 منصة إدارك
  عرب منصة إدراك اإللكرتونية، يوليو تطبيقات –اسرتاتيجيات  –تكنولوجيا التعليم: مبادئ بعنوان "دورة تدرياية إلكرتونية "

 .94٩١لعام 
 " 94٩0" عرب منصة إدراك اإللكرتونية، أكتوبر لعام تقنيات األلعاب التحفيزيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام مهارات البحث العلميدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام العمل احلر عرب اإلنرتنتدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام إدارة ادلنتجات اإللكرتونيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩1" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام التسويق اإللكرتويننوان "دورة تدرياية إلكرتونية بع. 
 " 94٩1" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام ادلهارات األساسية لإلسعافات األوليةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5اإللكرتونية لعام " عرب منصة إدراك مهارات حتديد اذلدف وإدارة الذاتدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام أساسيات تصميم ادلعلوماتدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩5" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام الصحة النفسية للطفلوان "دورة تدرياية إلكرتونية بعن. 
 " 94٩5" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام اتالقرار حل ادلشكالت واختاذ دورة تدرياية إلكرتونية بعنون. 
 " 94٩5" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام اإلبتكار يف العمل احلكوميدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام مهارات مقابلة العملدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 



 94٩6" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام مهارات التطور ادلهينبعنوان " دورة تدرياية إلكرتونية. 
 " 94٩6" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام زلاور النجاح الستةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩6" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام علم بثقةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
  94٩6" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعامالسًنة الذاتية الناجحةنية بعنوان "دورة تدرياية إلكنرو. 
 " 94٩6" عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعام مبادئ إدارة ادلوارد البشريةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩6ام " عرب منصة إدراك اإللكرتونية لعمهارات اللغة اإلجنليزيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 

 منصة ندرس
 " 94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام رة ادلدوانت واحملتوى والوردبريسنظام إدادورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام جوجل البحث يفإحرتاف دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
  94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام 1522الدورة ادلتكاملة إلحرتاف ورد "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " إبستخدام برانمج  دورة التحليل اإلحصائيدورة تدرياية إلكرتونية بعنوانSPSS عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام "

94٩5. 
 " عرب منصة ندرس.كوم شبكات التواصل االجتماعياشئة على تعزيز تواجد الشركات الندورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

 .94٩5اإللكرتونية لعام 
  94٩5عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام  "8"ادلهارات ادلتقدمة ىف ويندوز دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5 " عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعاممهارات البائع الناجحدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام جوجل بلس الشاملةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام ادلنطق الرقميدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " عرب منصة ندرس.كوم 1522بوربوينت إبستخدام ادلهارات األساسية لصناعة عرض دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان "

 .94٩5اإللكرتونية لعام 
  94٩5عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام  "بناء أنظمة إنرتنت األشياء"دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة ندرس.كوم اإللكرتونية لعام 8 أساسيات ويندوزدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 

 منصة مهارة
 " 94٩1أبريل لعام  " عرب منصة مهارة اإللكرتونية يفاحرتاف البحث يف جوجلدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1أبريل لعام  لكرتونية يف" عرب منصة مهارة اإلاذلندسة اإلجتماعيةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1أبريل لعام  منصة مهارة اإللكرتونية يف" عرب أوفيس ميكس يف التعليمدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1أبريل لعام  " عرب منصة مهارة اإللكرتونية يفبرانمج سواي يف التعليمدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩1أبريل لعام  " عرب منصة مهارة اإللكرتونية يفتصميم العروض التفاعليةدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩1أبريل لعام  " عرب منصة مهارة اإللكرتونية يفمهارات ادلعلم الناجحاية إلكرتونية بعنوان "دورة تدري. 
 " أبريل لعام  ة مهارة اإللكرتونية يف" عرب منصالتفعيل واإلستخدام 260مقدمة يف أوفيس دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان

94٩1. 



 إبستخدام ادلشاريع ختطيط "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان Microsoft Projectعرب منصة مهارة اإللكرتونية يف " 
 .94٩1فرباير لعام 

 94٩1يناير لعام  " عرب منصة مهارة اإللكرتونية يفكيفية تقدمي برانمج إذاعي "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩5 " عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعامشبكات احلاسب "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام تصميم وإنتاج ادلواقع اإللكرتونية "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام فن إختاذ القرار وحل ادلشكالت "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 تصميم الدروس التعليمية  "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوانOffice Mix 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام. 
 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام اإلعالم االجتماعي "دورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام مهارات تطبيقات التعلم اجلوالدورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام أساسيات التكنولوجيادورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 
 " 94٩5" عرب منصة مهارة اإللكرتونية لعام أيكولوجية التعلم ادلدعوم ابلتكنولوجيادورة تدرياية إلكرتونية بعنوان. 

 ادلفتوح منصة زادي للتعلم الشرعي
  94٩5اإللكرتونية لعام  " عرب منصة زاديادلناعة الفكريةإلكرتونية بعنوان "دورة تدرياية. 
 :احلاسب اآليل وتكنولوجيا ادلعلومات 

  شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل(ICDL معتمدة من اليونيسكو لعام )94٩3. 
  شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل(ICDL)  94٩٩معتمدة من اليونسكو لعام. 
 :ل التنمية الاشرية.حاصل على العديد من الدورات والشهادات يف رلا التنمية البشرية 

 :والتدريبات ادلهارات
 ادلهارات التكنولوجية والتخصصية: -

 ( إتقان التعامل مع ميكروسوفت أوفيسWord، PowerPoint، Excel، Access،Outlook .) 
 اإلنرتنت والدراية التامة ابلاحث من خالله على كافة زلركات الاحث ادلتاحه عليه. إتقان التعامل مع 
  ل، اخلرائط الذ نية، إنتاج الدروس التفاعلية(.ود)مو  الربامج اخلدمية للتعلم اإللكرتوينإتقان التعامل مع العديد من 
 .إعداد زلتوى ادلقررات اإللكرتونية 
  اإللكرتونية.إعداد زلتوى الدورات التدرياية 
 .تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي ابلعديد من الربامج الكمايوترية ادلختلفة 

 :العمل التطوعى
 كافة اجملا ت الرتبوية والتكنولوجية  يف والدارسني دلساعدة الااحثني بناء موقع إلكرتوين غري رحبي. 
 العريبكافة ربوع الوطن   اإلنرتنت يفااحثني والدارسني عرب لكافة ال حة اتحمتوى العلمي بشكل إلكرتوينإات. 
 " حثني من سلتلف " خلدمة الااتكنولوجيا التعليم كما جيب أن تكونإنشاء صفحة على الفيس بوك بعنوان

 .ء الوطن العريبأحنا



 
 

 


