
 

 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس                                 

 
 

 البيانات االساسية:  -

 السيدرانيا ابراهيم احمد   :االسم

 

 تكنولوجيا التعليم القسم العلمي:

 

 01002845486  :تليفون محمول

                 

 edu@cu.egraniaibrahem.البريد االلكتروني:  
 

 

 الدرجات العلمية الحاصل عليها:  -

        

 التاريخ    العنوان  القسم    الكلية    الجامعة ةلدرج ا    م

كليةةةةةةةةةةةةةةة  القاهرة دكتوراه 1

 الدراسةةةةةةا 

 العليا للتربية

تكنولوجيةةا 

 التعليم

"توظيف استراتيجية تقويم االقران ضمن  

بيئا  التعلم االلكترونية وأثرها في تنمية  

مهارا  التفكير الناقد وتطوير المنتج النهائي  

 لدى طالب معهد الدراسا  التربوية"  

2014 

كليةةةةةةةةةةةةةةة  القاهرة ماجستير 2

الدراسةةةةةةا  

 العليا للتربية

تكنولوجيةةا 

 التعليم

"العالقة بين انماط تنظيم المحتوى في  

برامج الوسائل الفائقة التعليمية وبين كفاءة 

 التعلم " بتقدير ممتاز 

2010 

دبلوم خاص  3

 في التربية
تكنولوجيةةا  التربية حلوان

 التعليم

 2005 دبلوم خاص في التربية جيدجدا

مهنيةة دبلوم   4

 في التربية
تكنولوجيةةا  التربية حلوان

 التعليم

 2004 دبلوم مهنية في التربية امتياز

بكالوريوس/   5

 ليسانس
تكنولوجيةةا  التربية حلوان

 التعليم

ليسةةةانس بداب وتربيةةةة امتيةةةاز مةةة  مرتبةةةة 

 الشرف

2003 

 

 :التدرج الجامعي -
 

 الي من  التدرج الجامعي  م

 حتى اآلن  2014 مدرس 

 2014 2010 مدرس مساعد     

 2010 2008 معيد      
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 المناصب االداريه  -

 الي من  الجهه               الوظيفه     م

عضةةةةةةو مجلةةةةةةس ادارة  

ربيةةةةةةةةة الجمعيةةةةةةةةة الع

 لتكنولوجيا  التربية

الجمعيةةة العربيةةة لتكنولوجيةةا  

 التربية

 حتى االن  2015

نائةةةةد وحةةةةدة القيةةةةاس  1

 والتقويم

جامعةةة  الجةةودةمركةةض ضةةمان 

 القاهرة

 اآلن 2018

 

 األنشطة المهنية داخل الجامعة ) لجان علمية...(:

 الدور الفترة  اسم الجنة  م

كلية الدراسا    عضو لجنة مشروع االيضو  1

 العليا للتربية 

2016 

عضو لجنة المقابلة الشخصية لدرجتي الدكتوراة والماجستير   2

 لقسم التربية الخاصة  2019/ 2018للعام الجامعي 

كلية الدراسا   

 العليا للتربية 

2018 /2019 

كلية الدراسا    عضو لجنة حدمة البيئة والمجتم    3

 العليا للتربية 

2018 

كلية الدراسا    القياس والتقويم بالكلية  عضو لجنة وحدة 4

 العليا للتربية 

2019 

كلية الدراسا    عضو لجنة االرشاد االكاديمي االلكتروني بالكلية  5

 العليا للتربية 

2019 

كلية الدراسا    عضو مكتد العالقا  الدولية  6

 العليا للتربية 

2019 

7    

 

 : جمعيات،......(المشاركة في الجمعيات العلمية  )   -

 تاريخ العضويه  اسم الجمعية  م

 2010 الجمعية العربية لتكنولوجيا  التربية  1

 2014 ية المصرية لتكنولوجيا التعليم الجمع 2

 2014 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي  3

 2020 الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية  

 

 االنتاج العلمى:    -
 

 ن وتاريخ النشر امك –ث ابح اوال: اال 

الجمعية العربية لتكنولوجيا    –نظام تقويم األقران في بيئة نظام مودل  -

 .2014التربية 

 



لى بيئا  التعلم االلكترونية في تنمية أثر استراتيجية تقويم االقران القائمة ع -

  -مهارا  التفكير الناقد لدى طالب معهد الدراسا  والبحوث التربوية 

 .2014الجمعية العربية لتكنولوجيا  التربية 

 

ببيئة تعلم إلكترونيةةة توقيت تقديم وحدا  التعلم المصغرة )تمهيدية/ تلخيصية(   -

والنسق الذاتي لدى طالب الدراسا    وأثره على العدء المعرفي ونواتج التعلم

 .العليا

 

نمط النشاط االستقصائي )موجه/شبه موجه/حر( ببيئة تعلةةم منتشةةر وأثةةره فةةي  -

لدى طالب الدراسةةا  العليةةا   2.0تنمية مهارا  استخدام بعض تطبيقا  ويد  

 .وانخراطهم في التعلم

 

 

 مكان وتاريخ النشر   –ثانيا: الكتد 

المشاركة بفصل فةةي كتةةاب :بيئةةا  الةةتعلم التفاعليةةة :نبيةةل جةةاد عضمةةي  دار الفكةةر   -

   .2014العربي 

 تكنولوجيا التعليم جامعة القاهرةتكنولوجيا التعليم تأليف مشترك م  قسم   -

 تكنولوجيا التعليم جامعة القاهرةمشترك م  قسم مستحدثا  تكنولوجيا التعليم   -

- 

 نشطة العلمية بالمؤتمرات وورش العمل. اال -
 

 الي من  دور العضو اسم المؤتمر  نوع النشاط  م 

1 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

الدولي الساب  بكلية  

الدراسا  العليا 

 للتربية. 

التعليم في مطل  األلفية  

الثالثة:الجودة  االتاحة   

 التعلم مدى الحياة.

 16/7/2009 15 لجان االستقبال 

2 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

العلمي السادس 

للجمعية العربية  

لتكنولوجيا التربية  

بالمشاركة م  كلية  

الدراسا  والبحوث  

 التربوية 

الحلول الرقمية لمجتم   

 التعلم

 لجان االستقبال + 

لجان التنظيم  

 واالعداد

3 4/11/2010 

3 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

العلمي الساب  

للجمعية العربية  

لتكنولوجيا التربية  

بالمشاركة م  كلية  

التعليم االلكتروني وتحديا  

 الشعوب العربية 

 لجان االستقبال + 

لجان التنظيم  

 واالعداد

27 28/7/2011 



الدراسا  والبحوث  

 التربوية 

4 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

التاس  العلمي 

للجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية . 

التعليم من بعد والتعليم  

المستمر  مركض المؤتمرا    

 جامعة القاهرة.

 لجان االستقبال + 

 لجان التنظيم 
11 12/7/2012 

5 

المشاركة في  

المؤتمر االول  

التعليم البريطانى  

المصرى بقاعة  

المؤتمرا  بالمدينة  

الجامعية للطلبة  

 بجامعة القاهرة

 19/9/2012 18 حضور  التعليم أفضل استثمار 

6 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

العلمي العاشر 

للجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية . 

 ةبفاق في تكنولوجيا التربي
 لجان االستقبال + 

 لجان التنظيم 
6 7/8/2014 

7 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

العلمي االول لقسم  

االرشاد النفسي بكلية  

الدراسا  العليا 

 للتربية 

دور علم النفس االرشادي 

 في تجديد المجتم  

 لجان االستقبال + 

 لجان التنظيم 
27 28/5/2015 

8 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

للجمعية المصرية  

 لتكنولوجيا التعليم 

تكنولوجيا التعليم"رؤى  

 مستقبلية" 
 2015/ 29/10 28 حضور 

 

المشاركة فى  

فاعليا  المؤتمر  

العلمي " الراب "  

للجمعية المصرية  

 للكمبيوتر التعليمي 

تكنولوجيا التعليم والتدريد 

-وحتمية الجودة "تحديا  

 را " \مبا-حلول 

 31/3/2016 30 حضور 

 

المشاركة في  

المؤتمر الدولى  

الثالث للتعلم 

 االلكترونى  

التعلم االبداعى فى العصر  

 الرقمى
 13/4/2016 12 حضور 

 
المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

تكنولوجيا التربية والتحديا  

 العالمية للتعليم 

 لجان االستقبال + 

 لجان التنظيم 
19 20/7/2016 



العلمي السنوى لكلية  

 الدراسا  العليا

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية 

 

المشاركة في الملتقى  

العلمي األول لقسم  

التعليم  تكنولوجيا 

بالتعاون م  الجمعية  

المصرية لتكنولوجيا  

 التعليم  

إشكاليا  البحث العلمي في  

 تكنولوجيا التعليم  
 2016/ 19/12  حضور 

 

المشاركة فى  

فاعليا  المؤتمر  

العلمي " الثاني  

عشر" للجمعية  

العربية لتكنولوجيا  

 التربية 

تكنولوجيا التربية وبيئا  

 التعلم التفاعلية"

 الستقبال + لجان ا

 لجان التنظيم 
12 13/7/2017 

 

المشاركة في تنظيم  

ندوة كلية الدراسا  

العليا للتربية  

بالتعاون م  الجمعية  

العربية لتكنولوجيا   

 التربية  

ندوة" ثقافة الحوار وشباب 

 الجامعا " 
 14/3/2018  تنظيم 

 

المشاركة في  

فعاليا  مؤتمر  

الدولي الراب  للتعلم 

االلكتروني في  

 الوطن العربي  

العلوم والتكنولوجيا  

والهندسه والرياضيا   

ٍ(STEM     في مجتم )

المعرفة :استراتيجيا   

 تعليمية وتطبيقا  ابداعية

 27/6/2018 26 حضور 

 

المشاركةفي فعاليا  

المؤتمر العلمي  

األول لقسم 

التعليم   تكنولوجيا

بالتعاون م  الجمعية  

العربية لتكنولوجيا   

 التربية  

الميضة التنافسية لبحوث  

تكنولوجيا التعليم: نظم التعلم  

 الذكية

 12/7/2018 10 حضور وتنظيم 

 

المشاركة في  

فعاليا  فعاليا  

المؤتمر العلمي  

لكلية التربية  األول 

النوعية بجامعة  

الدراسا  التربوية النوعية  

في الوطن العربي : الواق  

 والمامول 

 3/3/2019  حضور 



 الضقازيق 

 

المشاركة في  

المؤتمر الدولي  

األول)الثاني( لقسم  

تكنولوجيا التعليم  

بكلية الدراسا  العليا  

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

ربية  لتكنولوجيا  الت 

)المؤتمر السادس  

 عشر(

التحول الرقمي :قضايا  

 ومشكال  التعليم 

 4/7/2019 2 التنظيم والحضور 

 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

الدولي األول لكلية  

الدراسا  العليا 

 للتربية 

التربية وتحديا  الثورة  

 الرابعة

 2019/ 10/11 9 التنظيم والحضور 

 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

العلمي الساب  عشر  

للجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية . 

التحول الرقمي ومواجهة 

األزما  : الفرص  

 والتحديا 

ورقة  

 عمل+تنظيم+حضور 

7 10/2020 

 

المشاركة في  

فعاليا  المؤتمر  

الدولي الثاني  

للمؤسسة العلمية  

للعلوم التربوية  

والتكنولوجية  

والتربية الخاصة  

بالتعاون م  الجمعية  

العربية لتكنولوجيا   

 التربية 

التكنولوجيا الرقمية كمدخل  

استراتيجي لتمكين ذوي  

 االحتياجا  الخاصة

 2020/ 31/12 30 تنظيم وحضور 

 شاط نوع الن  م 
ورش العمل والندوا   

 والدورا 
 الي من  دور العضو

1.  
حضور ورشة عمل  

ضمن اعمال وحدة  

 الجودة

"معايير الدراسة الذاتية 

 للتعليم العالي" 
 20/5/2009 مشاركة 

2.  
حضور ندوة ضمن  

 اعمال وحدة الجودة 

التخطيط االستراتيجي للتعليم  

 الجامعي:المفهوم االهداف
 2008/ 21/10 مشاركة 

3.  
حضور ندوة ضمن  

 اعمال وحدة الجودة 
 2008/ 26/11 مشاركة  اعداد المقررا  االلكترونية 



4.  
المشاركة في اعمال  

خدمة البيئة  

 والمجتم  

معرض الوسائل التعليمية 

 والبرامج االلكترونية 
 26/11/2008-24 تنظيم 

5.  
الدورة التربوية  

المتقدمة لمعلمي  

 مدرسة الخليل للغا 

 31/8/2014-25 مدرب  مدرسة الخليل للغا   

6.  
المشاركة بالتدريس  

في برنامج" االرشاد  

 النفسي للمعلم" 

مركض التنمية المهنية للمعلم  

كلية الدراسا  العليا  –

 للتربية جامعة القاهرة

 9/9/2014-7 مدرب 

7.  
الدورة التدريبية  

"التنمية المهنية  

 للمعلم"

مركض التنمية المهنية للمعلم  

كلية الدراسا  العليا  –

 للتربية جامعة القاهرة

 4/2/2015-31 مدرب 

8.  
الدورة التدريبية"  

تطوير المنظومة  

 التعليمية 

مركض تطوير اللغة العربية  

كلية الدراسا  العليا للتربية  

 جامعة القاهرة 

 15/9/2015-14 مدرب 

9.  
حضور ندوة ضمن  

 اعمال وحدة الجودة 

استرتيجية التنمية المستدامة  

 2030-2020مصر 
 2015/ 20/10 حضور 

10.  
حضور ندوة ضمن  

 اعمال وحدة الجودة 

التخطيط االستراتيجي في  

 التعليم الجامعي 
 2015/ 27/10 حضور 

11.  
تصميم االنفوجرافيك الخاص بمركض تطوير برامج 

 التنمية المهنية للمعلم
 2016 تصميم واعداد 

12.  
تصميم شعارا  كل اقسام الكلية االكاديمية  

 واإلدارية بكلية الدراسا  العليا للتربية  
 2016 تصميم واعداد 

13.  
المشاركة في تنظيم  

ندوة بكلية الدراسا  

 العليا للتربية  

التثقيف الجمالي وتوظيف 

الفنون لخدمة التربية بمعناها 

 الواس  

 2016/ 15/12 تنظيم وحضور 

 2017 حضور  حضور ورشة لجنة مشروع االيضو بالكلية   .14

15.  

تقديم ورشة عمل  

لطالب تكنولوجيا  

التعليم بالكلية في  

 اطار أنشطة القسم

 4/4/2017 مدرب  تكنولوجيا التدوين 

16.  
االعتماد كمدرب  

 عام تربوي  
 24/5/2017 مدرب  االكاديمية المهنية للمعلمين 

17.  

حضور  دورة  

تدريبية عن تصميم  

وإنتاج المقررا   

اإللكترونية باستخدام  

 برنامج االرتوكوليت 

المركض التنافسي للتعلم  

االلكتروني بوزارة  

االتصاال  بالتعاون م  كلية  

 الدراسا  العليا للتربية 

 16/8/2017-13 حضور 

18.  
حضور ندوة بكلية  

الدراسا  العليا 

تصميم المقررا   

االلكترونية وانتاجها بجامعة  
 26/2/2018 حضور 



وكالة    –للتربية 

خدمة المجتم   

وتنمية البيئة  

بالتعاون م  المركض  

التنافسي للتعلم 

االلكتروني بوزارة  

االتصاال  والجمعية  

العربية لتكنولوجيا   

 التربية 

نحو جامعة الجيل  القاهرة 

 الثالث "تدريد وتطبيق" 

19.  

حضور ورشة عمل  

بكلية الدراسا  العليا  

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية 

"استخداما  أجهضة  

العروض التفاعلية في تحقيق  

 بيئة صفية تفاعلية 

 5/2018//8 حضور 

20.  

حضور حضور  

ورشة عمل بكلية  

الدراسا  العليا 

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية 

 10/7/2018 حضور  السينما جراف 

21.  

حضور ورشة عمل  

بكلية الدراسا  العليا  

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية 

 10/7/2018 حضور  انترنت االشياء 

22.  

حضور ورشة عمل  

بكلية الدراسا  العليا  

للتربية بالتعاون م   

الجمعية العربية  

 لتكنولوجيا التربية 

 10/7/2018 حضور  االستديو االفتراضي

23.  
تقديم دورة  

المقررا  

 االلكترونية التفاعلية  

بجامعة   FLDCبمركض 

 القاهرة 
 مدرب  

12-13/12/2018 

3-4/1/2019 

23-24/1/2019 

20-21/12/2019 

 

24.  
تقديم دورة  

االختبارا   

 االلكترونية  

 مدرب  مركض عرابي المهندسين 
2-3/2 /2019 

14-15/10/2019 

25.  
تقديم دورة نظم  

إدارة التعلم 
 17/10/2019-16 مدرب  مركض عرابي المهندسين 



 االلكترونية 

26.  
تقديم محاضرة بحثية  

في قسم تكنولوجيا  

 التعليم 

 Technology ofبعنوان  

Annotation  تكنولوجيا

 التدوين 

 4/4/2017 مدرب 

27.  
أدوا  وتطبيقا  االختبارا   تقديم ورشة عمل  

االلكترونية في بيئة التعلم 

 المدمج

 5/11/2020 مدرب 

28.  

ورقة عمل بعنوان  

الفرص المتاحة  

لمؤسسا  التعليم في  

 ظل التحول الرقمي 

التحول الرقمي ومواجهة 

األزما  : الفرص  

 والتحديا 

 7/10/2020 ورقة عمل 

 

 الدورات التدريبية.  -

 التقدير  الي من  المكان عنوان الدوره  م

1 ICDL   كليةةة الحاسةةبا  والمعلومةةا

 جامعة حلوان
2004 

تم اجتياز  

 الدورة بنجاح 

تصميم وتنفيذ مقرر الكترونى  2

  فى بيئة" المودل"  

  12/2008/ 17 ةجامعة القاهر كلية الهندسة

دورة مستوى اللغة االنجليضية  3

TOEFL 

مركةةةةض اللغةةةةا  والترجمةةةةة 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة

 الى  2008/ 12/ 3

3 /1 /2009 

تم اجتياز  

الدورة بنجاح 

500 

حصائي باستخدام  التحليل اال 4

 SPSSبرنامج 

معهةةةد الدراسةةةا  والبحةةةوث 

 واالحصائية جامعة القاهرة

ز  تم اجتيا 2010/ 3/ 18 7

 الدورة بنجاح 

استخدام التكنولوجيا فى   5

 التدريس

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز    

 الدورة بنجاح 

االتجاها  الحديثة في   6

 التدريس.

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز    

 الدورة بنجاح 

اء مركض تنمية قدرا  أعض النشر الدولي للبحوث العلمية. 7

 هيئة التدريس 

تم اجتياز    

 الدورة بنجاح 

مهارا  االتصال فى أنماط  8

 التعليم المختلفة 

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز    

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  مهارا  العرض 9

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2009/ 2/ 11 9

 الدورة بنجاح 

ركض تنمية قدرا  أعضاء م اإلدارة الجامعية  10

 هيئة التدريس 

تم اجتياز    

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  مهارا  العرض 11

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2011/ 10/ 5 

 الدورة بنجاح 

نظم االمتحانا  والتقويم  12

 الطالب  

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   12/2013/ 12 11

 الدورة بنجاح 

الجواند المالية والقانونية في  13

 االعمال الجامعية 

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2014/ 2/ 13 12

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  أخالقيا  البحث العلمي 14

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2014/ 2/ 18 17

 الدورة بنجاح 



مية قدرا  أعضاء مركض تن ادارة الوقت واالجتماعا   15

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2014/ 8/ 11 8

 الدورة بنجاح 

اعداد المشروعا  التنافسية   16

 لتمويل البحوث 

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2014/ 9/ 21 20

 الدورة بنجاح 

طرق الوقاية من الفساد  

 االداري ومكافحته 

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2017/ 18 18

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  التفكير االبداعي  

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   ب 2017/ 8/ 1 31

 الدورة بنجاح 

بداب وسلوك المهنة في العمل  

 الجماعي 

مركض تنمية قدرا  أعضاء 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2017/ 9/ 19 18

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  إدارة التغيير 

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2018/ 1/ 23 22

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  التخطيط االستراتيجي  

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2018/ 8/ 16 15

 الدورة بنجاح 

مركض تنمية قدرا  أعضاء  التفكير الناقد   

 هيئة التدريس 

تم اجتياز   2018/ 1/ 28 27

 الدورة بنجاح 

 

 :الجوائز العلمية: )جائزة ، وسام ، شهادة تقدير(  -

 جهة المنح  اريخ المنح ت  اسم الجائضة نوع التقدير  م

الطالبةةةة المثاليةةةة علةةةى مسةةةتوى  شهادة تقدير 

الجامعةةةةا  المصةةةةرية ضةةةةمن 

فعاليا  معسكر اعةةداد القةةادة فةةي 

 حلوان.

 مركض اعداد القادة   2003

أفضةةةل رسةةةالة ماجسةةةتير علةةةى  شهادة تقدير 1

مستوى كلية الدراسا  والبحةةوث 

 2010/2011التربوية  

 جامعة القاهرة  4/11/2012

شةةةهادة تقةةةدير  2

 وميدالية

عضو الهيئة المعاونة المثالية عن 

قسةةةم تكنولوجيةةةا التعلةةةيم للعةةةام 

 2010الجامعي  

نادي أعضاء هيئة   2010

التدريس جامعة  

 القاهرة 

شةةةهادة تقةةةدير  3

ودرع الجمعيةةةة 

المصةةةةةةةةةةرية 

لتكنولوجيةةةةةةةةةا 

 التعليم

كةةريم الجمعيةةة بالحصةةول علةةى ت 

 درجة دكتور الفلسفة في التربية  

جمعية المصرية  ال 2015

 لتكنولوجيا التعليم 

 

 


