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 :شيادات التقدير والتكريم وبراءة االختراع
 :شيادات التقدير والتكريم وبراءة االختراع

عـن المشـاركة بورقـة  البحـرين مممكـة ،التعمـيم والتـدريب جـودةدرع الييئة الوطنية لممـؤىتت ومـمان  .1
 .3112 فبراير 20-21  عمل في مؤتمر ممان الجودة المنعقد في الفترة من

الـدورة التربوية والنفسية  البحوثمجال في  جائزة راشد بن حميد لمثقافة والعموم الفوز بالمركز األول ل .3
 .3111التاسعة والعشرون 

 .3113المتميز  العممييجية عن االنجاز شكر وتقدير من رئيس الجامعة الخمشيادة  .2

تسجيل براءة اختراع " آلة طابعة جديدة لذوى اإلعاقة البصرية، في المكتب الوطني لبـراءات االختـراع  .4
، ومكتــب بــراءات االختــراع فــي أكاديميــة البحــث العممــي .No.20120023, 2012 .فــي البحــرين 
 مصر  1111/3113والتكنولوجيا 

 

 " األســتاذ الجــامعي المتميــز" جامعــة الخميجيــة وشــيادة تقــدير وتكــريم لتختيــار الحصــول عمــع درع ال .1
3111/3111. 

 .3111/3111شيادة تقدير وتكريم من عميد كمية التربية عن األداء األكاديمي المتميز  .6
 

 التدرج الوظيفي األكاديمي :

 المدير التنفيذي لمركز التعمم اإللكتروني جامعة االسكندرية 
 الجامعة الخميجية-عميد كمية التربية - 
 مدير مركز التعميم اإللكتروني بالجامعة الخميجية - 

 الجامعة الخميجية  –جيا التعميم المساعد بكمية التربية أستاذ تكنولو  - 

 جامعة اإلسكندرية  –تكنولوجيا التعميم كمية التربية  مدرس - 
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شيادة شكر وتقدير من المجنة المنظمة لمندوة العممية األولع في التدريب اإللكتروني وتحسـين فـرص  .7
ــي  3113ديســمبر  12داء األ ــيم اإللكترون ــك حمــد لمتعم ــة المم ــة كرســي جتل ــي نظمــت تحــت رعاي والت

 بالتعاون بين جامعة الخميج العربي ومعيد اإلدارة العامة مممكة البحرين.
مـؤتمر" التعمـيم ، لممشـاركة فـي كمية التربية بالمدينة المنـورة  –جامعة طيبة شيادة شكر وتقدير من  .8

 .8/3/3113 مجتمع المعرفة " المستمر وتحديات
شيادة شكر وتقدير من الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة لممشاركة في مؤتمر"دور ىيئات ومنظمـات  .9

 ، البحرين.2011ديسمبر 1المجتمع المدني في الوقاية من اإلعاقة في الخميج"الموافق 
 

معرفة، اإلمارات العربية المتحدة، ، التعميم في مجتمع ال3111شكر وتقدير من منتدى التعميم العالمي  .11
 . 2011مايو  1-2دبي، في الفترة من

 

 ، التحياد الجامعيات العربيية، المؤتمر العربيي اليدولي لايمان جيودة التعمييم العياليمن شيادة شكر وتقدير  .11
، كعاو نشط في المجنة العممية والمجنة 10-2011/5/12. الفترة  جامعة الزرقاء، األردنالمنعقد في ، 

 لمنظمة الدائمة لممؤتمر.ا

 شيادة شكر وتقدير من مدرسة منشأة األوقاف االبتدائية لممشاركة الفعالة في المدرسة. .13
شيادة شكر وتقدير من الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية لممشاركة والمساىمة الفعالة في المؤتمر  .12

 . 3112العممي السنوي لمجمعية 

 

 خبرات التدريب:

التدريبية التالية:مدرب للبرامج   

) مدرب ألعااء ىيئة التدريس في برنامج " تقويم التعمم اإللكتروني باستخدام نظام مودل  .1
 جامعة االسكندرية(–الجامعة الخميجية 

نتاجيا بنظام مودل"  .1 ) مدرب ألعااء ىيئة التدريس في برنامج "تصميم المقررات اإللكترونية وا 
 ة(جامعة االسكندري–الجامعة الخميجية 

)الجامعة  مدرب ألعااء ىيئة التدريس في برنامج "تكنولوجيا التعميم في التدريس الجامعى" .2
 في الدورات التالية: الخميجية(

 .2009يوليو  22-5من  -
 .2009سبتمبر  17-13من  -
 .2009نوفمبر  12-7من  -
 .2010يناير  28-23من  -
 .2010مارس  25-21من  -
 .2010أكتوبر  21-17من  -

 . 77/3/7007إلى  77/3/7007فى الفترة من   Intel Teachمدرب لبرنامج  .3

البرنامج التدريبي عن االستراتيجيات الحديثة لمتعميم والتعمم لمعممي التعميم المشاركة كمدرب في  .4
إلى  70/7/7007، والفترة من  8/7/7007إلى  3/7/7007األساسي ، وذلك في الفترة من 

 جامعة اإلسكندرية . –والتي عقدت بكمية التربية  76/7/7007
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المشاركة كمدرب في ورش العمل الخاصة ببرنامج التأىيل التربوي لمعممي مدارس بدر اإلسالمية  .5
 م . 79/6/7006حتى  6/7006/ 77المباركة ، والذي عقد برعاية كمية التربية في الفترة من 

مي مدارس األمانة المشاركة كمدرب في ورش العمل الخاصة ببرنامج التأىيل التربوي لمعم -73 .6
حتى  7/7006/ 7الكاثولوكية ، والذي عقد برعاية كمية التربية واألمانة باإلسكندرية في الفترة من 

 م . 7/5/7006

المشاركة كمدرب في ورشة العمل لتدريب مدرسي كمية سان مارك عمى كيفية استخدام الوسائل  .7
نتاجيا ، ومدة الورشة ست ساعات في   م 6/9/7004التعميمية ، وا 

 

مدرب في برنامج تدريب معممي مدراس المدينة المنورة الثانوية في الوسائل التعميمية وميارات  .8
 .7003االتصال عام 

 7006مدرب في برنامج التأىيل التربوي لمعممي مدراس األمانة الكاثوليكية  .9
 .7006مدرب في برنامج التأىيل التربوي لمعممي مدراس بدر الخاصة باإلسكندرية  .70

رب في برنامج تدريب معممي التعميم األساسي بوزارة التربية والتعميم عن االستراتيجيات الحديثة مد .77
 .7007لمتعميم والتعمم 

 7/4—7/3مدرب في البرنامج التدريبي لتأىيل معممي المدارس غير التربويين في الفترة من  .77
/7007 . 

 

 :الخبرات التدريسية

 

 :التالية اهمقررات مرحمة الدكتور تدريس أواًل:
 مقرر الوسائط المتعددة . .1

نتاج برامج التعميم اإللكتروني. .2  مقرر تصميم وا 
 مقرر التعميم اإللكتروني والتعمم الجوال. .3
 مقرر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطوير التعميم . .4
 مقرر التعميم عبر الشبكات. .5
 تصميم مواقع الويب التعميمية وتقويميا. .6

 :والدراسات العميا ت مرحمة الماجستيرمقرراتدريس ثانيًا: 
 مقرر بيئات التعمم االفترااية. .7

 مقرر مصادر التعمم الرقمي. .8

 لطالب الدبموم الخاص تخصص تكنولوجيا التعميم. SPSSمقرر اإلحصاء التربوى باستخدام برنامج  .9
نتاج  .10  التعميم اإللكتروني.مواد مقرر تصميم وا 
 بالدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميم.مقرر المشروع لطالب الدراسات العميا  .11
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 البرمجة التعميمية لطالب الدراسات العميا بالدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميم. مقرر .12
 البرمجيات التعميمية لطالب الماجستير، تخصص تكنولوجيا التعميم. مقرر .13
 مقرر مقدمة في التعميم والتعمم عن بعد. .14
 .لطمبة الماجستيريم استخدام الحاسوب في التعم .15
 مقرر تكنولوجيا التعميم. .16
 مقرر اتجاىات البحث في المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم. .17
 مقرر طرق البحث وكتابة الرسائل. .18

 :التالية مقررات البكالوريوس:تدريس  ثالثاً 
 مقرر الوسائل التعميمية بجانبية النظرى والعممي. .19
 شعبة التعميم األساسي.مقرر تكنولوجيا التعميم لطالب  .20
 مقرر وسائل وتكنولوجيا التعميم. .21
 مقرر تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات الخاصة. .22
 مقرر مناىج التربية الخاصة. .23
 مقرر مقدمة في الجرافيك والممتيميديا. .24
 مقررالجرافيك وتصميم المواقع . .25
 .لطمبة البكالوريوساستخدام الحاسوب في التعميم  .26

 : العممية األبحاث
 

1. Elsayed Abd-elMawla Aboukhatwa & Saad Fawzi Al-Nuaimi.(2012 January) Faculty staff attitudes 

towards using of Blended Learning in Architectural design courses in Bahrain, International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 9(1),71-84 , 

http://www.itdl.org/Journal/Jan_12/Jan_12.pdf 

2. Elsayed Abd-elMawla Aboukhatwa.(2012)Blended Learning as A pedagogical 

Approach to Improve The Traditional Learning and E-Learning 

Environments, accepted Paper for  International Arab Conference on Quality 

Assurance in Higher Education (IACQA'2012) will be organizing by the Gulf 

University, Bahrain , April 4-5, 2012 .(10 pages). 

3. - Elsayed Abd-elMawla Aboukhatwa.(2012).Technology Integration In A Blended 

Learning Environments to Improve Learning, accepted Paper for  International 

Arab Conference of e-Technology (IACe-T'2012 )  Zarqa University, Jordan , 

April 25-27, 2012. 

تصميم بيئة تعمم إلكترونية تدمج بين نظـام "مـودل والفيسـبوك" (. 2013السيد عبد المولى أبو خطيوة ) .4
، مجمية دراسيات عربيية فيي  وأثرىا في تنمية التحصيل المعرفي والتفكير المنظومي لـدى طمبـة الجامعـة

 .232-192(، الجزء الثاني، ص ص 39التربية وعمم النفس: مجمة عربية اقميمية محكمة، ع.)

http://www.itdl.org/Journal/Jan_12/Jan_12.pdf
http://www.zu.edu.jo/
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لمبحـــث العممـــي فـــي  االســـتراتيجيمتخطـــيط لتصـــور مقتـــرح ( .2013السييييد عبيييد الميييولى أبيييو خطيييوة ) .5
  العربي الدولي الثالث لامان جودة التعمييم العيالي المؤتمر،   ورقة عمل مقدمة إلى  الجامعات العربية

IACQA'2013   ولي لايمان جيودة بالتعياون ميع األمانية العامية لمميؤتمر العربيي اليد جامعية الزيتونية
 .2013ابريل  4-2التعميم العالي، األردن في الفترة 

تصــور مقتــرح لمعــايير مــمان الجــودة فــي منظومــة الــتعمم ( .2013السيييد عبييد المييولى أبييو خطييوة ) .6
 التعمييييييم والتيييييدريب لييئييييية ايييييمان جيييييودة الميييييؤتمر الثييييياني،   ورقييييية عميييييل مقدمييييية إليييييى  اإللكترونـــــي

 .2013 فبراير 20-21  في الفترة من حرينالب مممكة"، التحديات والفرص"

أثر برنـامج تـدريب عـن بعـد بمسـاعدة الفصـول االفترامـية فـي ( .2013السيد عبد المولى أبو خطوة ) .7
،    التــدريس ميــارات التقــويم اإللكترونــي واالتجــاه نحــو التــدريب عــن بعــد لــدى أعمــاء ىيئــة تنميــة

    (، دولة اإلمارات العربية المتحدة.12(، مج )2ع)مقبول لمنشر في مجمة عجمان لمدراسات والبحوث، 

ــدريب (   7077السيييد عبييد المييولى أبييو خطييوة )    .8 ــرامج الت ــار القاعــات االفترامــية فــي ب ــايير اختي مع
لندوة العممية األولى في التدريب اإللكتروني وتحسين فرص ورقة عمل مقدمة إلى ا ،اإللكتروني عن بعد

ي نظمييييت تحييييت رعاييييية كرسييييي جالليييية الممييييك حمييييد لمتعميييييم اإللكترونييييي والتيييي 7077ديسييييمبر  73األداء 
 بالتعاون بين جامعة الخميج العربي ومعيد اإلدارة العامة مممكة البحرين.

تصـور مقتـرح لتوظيـف تكنولوجيـا المعمومـات واالتصــاالت (   7077السييد عبيد الميولى أبيو خطيوة )    .9
ميؤتمر" التعمييم المسيتمر وتحيديات مجتميع المعرفية إلى  ، دراسة مقدمةفي تطوير برامج التعميم المستمر

ىيي إليى 14/3/1433مين االثنيين   سييعقد فيى الفتيرة واليذيكمية التربيية بالمدينية المنيورة  –جامعة طيبة  "
 صفحة(. 76) ، المممكة العربية السعودية.ىي3/1433/ 16األربعاء  

توظيــف أعمــاء ىيئــة التــدريس لمتعمــيم معــايير الجــودة فــع ( 7077السيييد عبييد المييولى أبييو خطييوة ) .70
المجميية العربييية لاييمان الجييودة فييي التعميييم العييالي برعاييية األمانيية العاميية التحيياد الجامعييات ، اإللكترونــي
 Pp78-7. http://www.ust.edu/uaqe/count.php. .(28 pages) ,(10)5العربية ، 

اإللكترونـــي فـــي تنميـــة ميـــارات ذوي دور تكنولوجيـــا التعمـــيم ( 7077السييييد عبيييد الميييولى أبيييو خطيييوة ) .77
الجمعية البحرينية لتنمية الطفولية "دور ىيئيات ومنظميات المجتميع الميدني مؤتمر ، االحتياجات الخاصة 

 صفحة(. 79، البحرين. )2011ديسمبر 7نوفمبر30في الوقاية من اإلعاقة في الخميج"الموافق 

جـــودة فـــي تصـــميم المقـــررات اإللكترونيـــة معـــايير مـــمان ال( " 7077السييييد عبيييد الميييولى أبيييو خطيييوة ) .77
نتاجيــا  ، المنعقييد فييي المركييز لمييتعمم اإللكترونييي والتعميييم عيين بعييد المييؤتمر الييدولي الثيياني" منشييور فييي وا 
ىيييي، الموافيييق 7437ربييييع األول  70-78، فيييي الفتيييرة مييين لميييتعمم اإللكترونيييي والتعمييييم عييين بعيييد اليييوطني

 صفحة(. 24) 2011فبراير 7773

التحميـل البعـدى لنتـائج بحـوث الـتعمم بمسـاعدة الحاسـوب فـي ( " 7070المولى أبيو خطيوة )السيد عبد  .73
" ، مجميية الجامعيية الخميجييية، المجمييد الثيياني، 0222-0222جميوريــة مصــر العربيــة خــتل الفتــرة مــن 

 صفحة(. 35العدد الثالث ، مجمة عممية محكمة تصدر عن الجامعة الخميجية ،مممكة البحرين)
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" منشييور فييي معــايير الجــودة فــي نظــم إدارة الــتعمم اإللكترونــي( "7070المييولى أبييو خطييوة )السيييد عبييد  .74
تطبيقييات مييؤتمر التعميييم العييالي فييي القييرن الحييادي والعشييرين:التحديات واالستشييرافات النييدوة األولييى فييي 

عمييييان ، والمنعقيييد فييييي المركييييز الثقيييافي الممكييييي، فييييي تقنيييية المعمومييييات واالتصييييال فيييي التعميييييم والتييييدريب
 صفحة(. 23م )7070/ 1920/5في الفترة من   جامعة العموم اإلسالمية العالمية)األردن( بإشراف 

مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة من نظريات التعمم ( "7070السيد عبد المولى أبو خطوة ) .75
ــة" ز مجتمعييات المعرفيية" بحييث منشييور فييي مييؤتمر "دور الييتعمم اإللكترونييي فييي تعزييي وتطبيقاتيــا التعميمي

 صفحة(. 37)7070/ 4/ 8-6جامعة البحرين في الفترة من  –مركز زين لمتعميم اإللكتروني 

، بحيث منشيور  تكنولوجيا االتصاالت الحديثة وآثارىـا التربويـة"( " 7009السيد عبد المولى أبو خطوة ) .76
-75قد في الرياض في الفتيرة مين في المؤتمر الدولى األول لتقنيات االتصال والتغير االجتماعي والمنع

 صفحة(. 37)77/3/7009

أثــر اســتخدام كــل مــن الــتعمم اإللكترونــي والــتعمم المــدمج فــي ( "7007السيييد عبييد المييولى أبييو خطييوة ) .77
نتـــاج مواقــع الويــب التعميميــة لــدى طــتب الدبـــموم المينيــة واتجاىــاتيم نحــو  تنميــة ميــارات تصــميم وا 

 صفحة(. )مشترك مع د.حسن الباتع عبد العاطي( . 67) تكنولوجيا التعمم اإللكتروني

 الكتب المنشورة:

ــــي الرقمــــي: النظريــــة تييييأليف كتيييياب " .7 "، دار الجامعيييية الجديييييدة  اإلنتــــاج–التصــــميم –الــــتعمم اإللكترون
 صفحة(.)مشترك( 553) دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،7009،اإلسكندرية،

 جامعة اإلسكندرية.)مشترك(.–لتعميم لطالب كمية التربية تأليف المقرر النظري لمادة تكنولوجيا ا .7

 جامعة اإلسكندرية.)مشترك(–تأليف المقرر العممي لمادة تكنولوجيا التعميم لطالب كمية التربية  .3

 تأليف مقرر البرمجة التعميمية لطالب الدبموم المينية تخصص تكنولوجيا التعميم .4

 المقاالت المنشورة:

-07-75 ،نشر بتاريخ منيل الثقافة التربوي -مكتبة المقاالت ، تعمم الرقميوال التعمم اإللكتروني .7
.7009  

http://drsayedtech.jeeran.com/archive/2009/1/783907.htm 
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2128 

 7009-07-03 ،منيل الثقافة التربوي -مكتبة المقاالت ، أسس تصميم شاشات البرمجيات التعميمية .7
،www.manhal.net      

 - 2009/شباط/5االخميس  -، شبكة النبأ المعموماتية استراتيجيات استخدام الحاسوب في التعميم .3
  http://www.annabaa.org/nbanews/72/873.htm، 1430/صفر/9

، 1430/صفر/18 - 2009/شباط/14السبت  -،  شبكة النبأ المعموماتيةالثورة الرقمية وتطوير التعميم .4
http://www.annabaa.org/nbanews/72/945.htm 

 التعمم المدمج و حمول مقترحة لمشكتت التعمم اإللكتروني .5
http://www.slaati.com/inf/articles.php?action=show&id=78 

 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2128
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2128
http://www.manhal.net/
http://www.slaati.com/inf/articles.php?action=show&id=78
http://www.slaati.com/inf/articles.php?action=show&id=78
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 اإلشراف عمع الرسائل العممية

 

:رسائل ماجستير تمت إجازتيا  

برمجية مقترحة قائمة عمع األلعاب التعميمية االلكترونية في ر أث( 2012) عائشة مرزوق سعد المطيري .27
بالجامعة   –بكمية التربية  .تحصيل الريامي لدى تتميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويتتنمية ال
 الخميجية

أثر استخدام برمجية حاسوبية مقترحة أسموبي التعمم الفردي والتعمم (. "2012)بمقيس حسن سممان طيالق  .28
البتدائيــة بمممكــة الجمــاعي فــي تنميــة بعــ  ميــارات حــل المشــكتت الريامــية لــدى تمميــذات المرحمــة ا

 بالجامعة الخميجية.  –". بكمية التربية البحرين
ــامج إعــداد أخصــائي المكتبــات والمعمومــات بكميــة التربيــة  ( "2012) راشييد عييايض الرشيييدي .39 تقــويم برن

. األساسية بدولة الكويت عمع موء معايير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظـر الخـريجين
 بالجامعة الخميجية  –بكمية التربية 

ميارات البحث العممي  في تنميةالتدريس بمساعدة الوسائط الفائقة أثر ( 2012رييام عبدهللا السميمان ) .21
  بالجامعة الخميجية.  –بكمية التربية  ،لدي طالبات الصف الحادي عشر بدولة الكويت

 

قواعد المعمومات االلكترونيـة لـدي  تقييم ميارات البحث في."  (3111) متعب عبد هللا عبد اليادي الحربيي .31
بالجامعية   –". بكميية التربيية طتب قسم عموم المكتبات  والمعمومات في كمية التربية األساسـية بالكويـت

  الخميجية.
 

تقـويم توظيـف معممـي ومعممـات المـدارس االبتدائيـة المسـتقمة "( 3111)عبد هللا حميد محميد عميي المريخيي .32
 .بالجامعة الخميحية  –". بكمية التربية لوجيا التعميم واتجاىاتيم نحوىابدولة قطر لمستحدثات تكنو 

فاعميـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــرح فـــي تنميـــة بعـــ  ميـــارات تـــدريس  (2011) زاييييد مطمييق  العيييييينزي مييييييا .33
 بالجامعة الخميحية   –، بكمية التربية الرياميات لدى معممات المرحمة االبتدائية في دولة الكويت

تقويم محتوى كتاب المغة االنجميزية لمصف االول المتوسط بجميوريـة العـراق ( 2011) ح حميديرشا فال .34
 .في موء المعايير الدولية

تقويم المكتبة الرقمية بجامعة الكويت في مـوء المعـايير واتجاىـات " ( 2010) عبد العزيز مطيران السويط .35
 . بالجامعة الخميجية  –ية " بكمية التربأعماء ىيئة التدريس والطمبة نحو استخداميا
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 فــي القــراءة ميــارات بعــ  تنميــة فــي الحاســوب بمســاعدة التــدريس أثــر (. 2012) اسييماعيل خميييل إسيراء .36
بالجامعييية   –، بكميييية التربيييية الكويـــت بدولـــة االبتـــدائي الثالـــث الصـــف تتميـــذ لـــدى العربيـــة المغـــة مـــادة

 الخميحية.
واقـــع اســـتخدام أعمـــاء ىيئـــة التـــدريس والطمبـــة بجامعـــة الكويـــت  " ( 2013) ماجيييد اليييرحمن لطيفيييو عبيييد .37

 بالجامعة الخميجية.   –" بكمية التربية  في التعميم وعتقتو باتجاىاتيم نحوىا 3.1لتطبيقات الويب 

ــة   (.2013) رسييمي عبييد هللا عيسييي .38 ــي تنميــة تــدريس وحــدة مقترحــة فاعمي بعــ  بمســاعدة الحاســوب ف
بالجامعية   –بكميية التربيية  بالمممكـة العربيـة السـعوديةتتميذ التربيـة الفكريـة لدى  ميارات التربية الفنية

 .الخميجية
ــال  "(2013) سييجى سييممان حسيين سييممان .39 ــيم االلكترونــي لــدى معممــات ريــا  األطف تقــويم ميــارات التعم

 بالجامعة الخميجية.   –" بكمية التربية   بدولة الكويت في موء المعايير الدولية
أثـر برمجيـة مقترحـة فـي تنميـة بعـ  ميـارات إنتـاج الرسـومات التعميميـة "(2013) العجميحمد مبارك  .40

  بالجامعة الخميجية.   –" بكمية التربية لدى اختصاصي التقنيات التربوية في وزارة التربية بدولة الكويت
 

مفـاىيم  أثر التدريس بمساعدة األلعاب التعميمية المحوسـبة فـي تعمـم بعـ (2013) إيمان حسن موسى .41
 .بالجامعة الخميجية   –، بكمية التربية الرياميات لدى أطفال الرومة في دولة الكويت

 

تقــويم ميــارات التعمــيم االلكترونــي لــدى معممــات ريــا  األطفــال "(2013) سييجى سييممان حسيين األشييوك .42
 بدولة الكويت في موء المعايير الدولية

 

 Autodesk Sketch Book Proســتخدام برنــامج ثــر ا(.2013)تسيينيم عبييد هللا إبييراىيم الفيمكيياوي   .43
 .لتدريس التربية الفنية في إكساب تتميذ الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويت أسس التصميم الفني

حت اإلشراف:رسالة دكتوراه  ت  

أثر اختتف نمط التعمم ) الفردي/التعاوني ( في بيئة التعمم المدمج عمع  رسالة دكتوراه  بعنوان " .44
ميارات تصميم الدوائر المنطقية وتبسيطيا والتفكير المنطقي واالتجاه نحو التعمم المدمج لدى  تنمية

 جامعة اإلسكندرية )الطالب اسالم مصطفي( –. بكمية التربية طتب التعميم الصناعي

 

 

حت اإلشراف:رسالة دكتوراه  ت  

ي ( في بيئة التعمم المدمج عمع أثر اختتف نمط التعمم ) الفردي/التعاون رسالة دكتوراه  بعنوان " .45
تنمية ميارات تصميم الدوائر المنطقية وتبسيطيا والتفكير المنطقي واالتجاه نحو التعمم المدمج لدى 

 )الطالب اسالم مصطفي( اإلسكندريةجامعة  –. بكمية التربية طتب التعميم الصناعي

 
  مناقشة الرسائل التالية: االشتراك في

الجامعة الخميجية:–كمية التربية كتوراه التالية:مناقشة رسائل الد -  
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الكفاءة الذاتية في استخدام االنترنت لدى معممع وطمبة البحرين  ( 7070) خنجيعبد القادر زكريا  -7
 .وعتقتيا بقمق االنترنت واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني

استخدام القصة لتنمية  فاعمية برنامج تعميمي مقترح قائم عمع( 7009) بن جبرين المطيريمتعب  -7
 .ميارات االستماع والتحدث في مادة المغة العربية لدى طتب الصف التاسع المتوسط بدولة الكويت

تطوير برنامج إعداد معمم المغة االنجميزية بدولة الكويت عمع موء المعايير ( 7009)ايمان بروسمي  -3
 الدولية.

الجامعة الخميجية:–كمية التربية التالية: الماجستيرمناقشة رسائل  -  
 

تصور مقترح لتطبيق التوجيو الفني اإللكتروني بمدارس التعميم العام في ( 7073زبن عيد الشمري ) -1
 .دولة الكويت

أثر استخدام برمجية تعميمية مقترحة في تدريس التربية الفنية ( 7073رباب عموي السيد أحمد ىاشم) -0
 الخامس االبتدائي بمممكة البحرين لتنمية ميارات الرسم والتموين لدى تمميذات الصف

تقويم كفايات التصميم واإلنتاج لبرمجيات الوسائط المتعددة ( 7077منال نادر حسن محمد صرخوه ) -3
 لدى طالبات قسم التكنولوجيا التعميم بكمية التربية األساسية بدولة الكويت

معممات وتتميذ وتمميذات دراسة تقويمية لواقع استخدام ( 7077زكية عبدالرحمن جمعة المااحكة)  -4
 الصف السادس االبتدائي بالمدارس المستقمة بدولة قطر لشبكة اإلنترنت في العممية التعميمية

   
أثر تدريس وحدة تعميمية مقترحة بإستراتيجية التعمم التعاوني ( 7077) والء عمي عيسى عمي عبدهللا -5

 " الصف الخامس االبتدائي بمممكة البحرينفي تنمية ميارات تشكيل الخامات واالبتكار لدى تمميذات 
أثر استخدام إستراتيجية التنافس الجماعي في ( 7077) أحمد خميس معيش ااحي خاطر المطيري -6

 "تنمية ميارات كرة القدم لدى تتميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت

مفاىيم في تصويب أثر استخدام استراتيجية خرائط ال( 7077زيد محمد غانم حجي المطيري )  -7
 "التصورات البديمة لمفاىيم العقيدة لدى طتب الصف الثاني بدور القرآن الكريم في دولة الكويت

أثر استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية ميارات الرسم ( 7077) شيخة فالح عمي عامر الحصينان  -8
  "في دولة الكويتاليجائي لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي بمادة المغة العربية 

 التدريس في ىيئة أعماء لدى المدمج التعمم توظيف كفايات تقويم(.7077).هللا  عبد محمد سمر -2
  .نحوه باتجاىاتيم وعتقتيا المفتوحة العربية الجامعة

أثر برمجية مقترحة قائمة عمع التدريس الخصوصي في (.7077). عبد هللا سعود عبد هللا السميري -12
  واألداء العممي لطتب معيد التدريب الميني بدولة الكويت.التحصيل المعرفي 

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية بع  ميارات (.7077). عصام يوسف يعقوب عبد الوىاب -11
   األسئمة الصفية لدى معممي التربية اإلستمية في المرحمة الثانوية بدولة الكويت.

 الرابع الصف لطالبات المنزلي االقتصاد كـتاب وىمحــت تــقويم(.7077).األمير  محمد عمي منى -77
  السعودية. العربية بالمممكة السمعية اإلعاقة بمعاىد االبتدائي
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أثر إستراتيجية حل المشكمة في تنمية التحصيل المعرفي واألداء (.7077). سطام جابر الشمري -13
  المياري بمادة الكيرباء لدى طتب الصف الثامن المتوسط بدولة الكويت.

فاعمية استخدام برنامج قائم عمع الوسائط المتعددة بأسموبي التعمم  (.7077)فيد زايد العنزي . -11
 .الفردي والتعمم الجماعي في تنمية ميارات الجمباز لدى طتب الصف السابع بدولة الكويت 

البديمة  قائمة عمع التعمم البنائي في تعديل التصورات إستراتيجيةأثر (.7077)خولة راشد الدوسري . -11
 .لبع  مفاىيم التربية اإلستمية لدى تتميذ الصف الخامس بدولة الكويت 

أثر تدريس وحدة مقترحة لمقمايا الفقيية المعاصرة لمفتاة (.7077)العنود حمد مقبل الرشيدي .  -76
 .المسممة في تنمية الوعي الفقيي لدى طالبات الصف الثاني عشر بدولة الكويت

أثر التدريس باستخدام برمجية تعميمية مقترحة في تنمية بع  (.7077)منى محمد عبد هللا .  -11
  .ميارات االستماع والتحدث في المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصف الحادي عشر بدولة الكويت

( لحل المشكتت في تنمية التفكير IDEALأثر نموذج )(.7077)جميمة أحمد رجب الرئيس . -78
 . ع االبتدائي بدولة الكويتابالريامي لدى تمميذات الصف الر 

 تقويم محتوى كتب الحاسوب لممرحمة االبتدائية بدولة الكـويت (.7077)ليمى محمد جعفر . -12
 .التنور الحاسوبي في موء معايير 

تقويم بع  ميارات التدريس لدى معممي المؤسسات (.7077)عبد هللا خمف تركي الدوسري . -02
 .الكويت وعتقتيا باتجاىاتيم نحو مينة التدريسالتعميمية التابعة لوزارة الدفاع بدولة 

فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بع  الكفايات التدريسية (.7077)دانة فالح محمد النمران . -01
 .لدى معممات ريا  األطفال بدولة الكويت

تقويم محتوى كتب الرياميات بالمعيد العالي لتتصاالت  (.7077)ناصر سويمم محمد الرشيدي. -77
 .والمتحة في موء االحتياجات التدريبية لألقسام التخصصية

تقويم محتوى كتب التربية اإلستمية لممرحمة المتوسطة بدولة الكويت (. 7070.)محمد سعد الحربي  -03
 .في موء القمايا الفقيية المعاصرة 

 تقويم استخدام الحاسوب في التدريس بمدارس المرحمة(.7070.)زكية حاجي أكبر الشيابي  -01
 .االبتدائية بمممكة البحرين 

أثر استخدام األلعاب التعميمية في تحصيل مادة الرياميات لدى (.7070.)شيخو جابر منصور  -01
 .تمميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت 

أثر استخدام التعمم التعاوني في تنمية ميارات القواعد النحوية (.7070.)فايز عبد هللا عوض معتق  -76
 .ذ الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويت واتجاىاتيم نحوهلدى تتمي

أثر استخدام إستراتيجية خرائط المفاىيم عمع التحصيل واالتجاه (.7070.)نادية عبد هللا العريفان  -77
 . نحو مادة التاريخ لدى طالبات المرحمة الثانوية بدولة الكويت
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ل الميمة في تنمية ميارات حل أثر استخدام أسموب تحمي(.7070.)زىرة حسن محمد اسماعيل -78
 .المسائل المفظية في الرياميات لدى تمميذات الصف الثالث االبتدائي بمممكة البحرين

 

 عموية المجان:

 جامعة االسكندرية.–كمية التربية -عاو لجنة الدراسات العميا .1

 جامعة االسكندرية.–كمية التربية –منسق الجودة بقسم تكنولوجيا التعميم  .2

 مس األكاديمي بالجامعة الخميجية.عاو المج .3

 .2015-2011عاو لجنة واع الخطة اإلستراتيجية لمجامعة الخميجية  .4

 عاو فريق تقييم الجودة بالجامعة الخميجية. .5

 عاو لجنة واع سياسة التعميم والتعمم وفمسفة التعميم بالجامعة الخميجية. .6

 جية.عاو لجنة واع مراجعة سياسات تقييم الطالب بالجامعة الخمي .7

 عاو المجنة االمتحانية لتسيير االمتحانات بالجامعة الخميجية. .8

التقييم الخارجي لالعتماد التربوي لممدارس بمحافظة اإلسكندرية امن البرنامج عاو فريق  .9
 16/3/2008االستطالعي لالعتماد التربوي بمحافظتي اإلسكندرية والمنيا في الفترة من 

 . م17/4/2008إلى

 

 مجان العممية لممؤتمرات التالية وتحكيم األبحاث:المشاركة في ال
10. International Society for Information Technology and Teacher 

Education(SITE)  Conference, The 23rd Annual SITE, 5 - 9March, 

2012 in Austin, Texas, USA, 

http://site.aace.org/conf/site/committees/index.cfm 
 

المؤتمر الدولي األول لتقنيات  : TICET 2012لمؤتمر ِتسات عاو المجنة العممية  .11
  2012 وماي 10 - 7تونس  : في التعميم والتدريب واالتصاالتالمعمومات 

http://www.ticet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite 

mid=6&lang=en  
التحاد الجامعات  لامان جودة التعميم العالي ممؤتمر العربي الدوليعاو المجنة العممية ل .12

 2012-2011، 2011-2010العربية 
http://iacqa.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Ite

mid=55 

التحاد  لامان جودة التعميم العالي ممؤتمر العربي الدوليعاو المجنة المنظمة الدائمة  ل .13
 2012-2011، 2011-2010الجامعات العربية 

ممؤتمر العربي الدوليعاو المجنة التحايرية ل .14 الجامعات التحاد  لامان جودة التعميم العالي 
 .2012-2011العربية  

http://iacqa.org/en/index.php?option=com_content&view= 

article&id=48&Itemid=54 

 

 :العممية حمور المؤتمرات

http://site.aace.org/conf/site/committees/index.cfm
http://www.ticet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite
http://www.ticet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Ite
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المييؤتمر العممييى الييدولى الثييانى لجمعييية المصييرية لممنيياىج والتييدريس بعنييوان )تطييوير المنيياىج حاييور  .1
  ، دار الايافة جامعة عين شمس 2014أغسطس  14 – 13فى الفترة من   "رؤى وتوجيات"(

آفياق فيي تكنولوجييا التربيية  مجمعية العربية لتكنولوجييا التربيية بعنيوانحاور المؤتمر العممي الدولى العاشر ل .2
 .م2014أغسطس  7–6 في الفترةيومي األربعاء والخميس  جامعة القاىرة –بمركز المؤتمرات 

بعنييوان معمييم القييراءة بييين الواقييع والمسييتقبل : الجمعييية الدولييية لمقييراءة  عشيير ي الرابييععممييحاييور المييؤتمر ال .3
 .م2014اغسطس  7 - 6، في الفترة: جامعة عين شمس  –والكتابة، دار الايافة 

حاور المؤتمر اليدولي الرابيع لميتعمم اإللكترونيي اليذي نظميو مركيز زيين لميتعمم اإللكترونيي بجامعية البحيرين،  .4
 م، ورئاسة احدى جمساتو.2013و ماي 9 - 7في الفترة: 

،   IACQA'2013   العربيي اليدولي الثاليث لايمان جيودة التعمييم العيالي المشاركة بورقة عمل في الميؤتمر .5
م، في جامعية الزيتونية بالتعياون ميع األمانية العامية لمميؤتمر العربيي اليدولي 2013ابريل  4-2المنعقد في الفترة:

ن ، وعنوانييييا:"  تصيييور مقتيييرح لمتخطييييط االسيييتراتيجي لمبحيييث العمميييي فيييي لايييمان جيييودة التعمييييم العيييالي، األرد
 الجامعات العربية ".

 المشييييييييييييياركة بورقييييييييييييية عميييييييييييييل فيييييييييييييي الميييييييييييييؤتمر الثييييييييييييياني لييئييييييييييييية ايييييييييييييمان جيييييييييييييودة التعمييييييييييييييم والتيييييييييييييدريب .6

م، وعنوانييا:" .تصيور مقتيرح لمعيايير 2013 فبرايير 20-21  البحيرين فيي الفتيرة : "التحيديات والفيرص"، مممكية
 لجودة في منظومة التعمم اإللكتروني".امان ا

 07-04 ىيي 1434ربييع األول  26-23، في الفترة المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد .7
 .الرياض، المممكة العربية السعودية 2013فبراير 

والتيي نظميت تحيت  2012ديسيمبر  13لندوة العممية األوليى فيي التيدريب اإللكترونيي وتحسيين فيرص األداء ا .8
رعاييية كرسييي جالليية الممييك حمييد لمتعميييم اإللكترونييي بالتعيياون بييين جامعيية الخميييج العربييي ومعيييد اإلدارة العاميية 

 .مممكة البحرين
. الفتييييرة  البحيييرين، الخميجيييييةجامعييية الالمنعقيييد فييييي ،  الميييؤتمر العربيييي الييييدولي لايييمان جييييودة التعمييييم العييييالي .9

2012/4/5-4 

، اإلميارات العربيية المتحيدة،  التدريس واليتعمم فيي عصير المعرفية والتكنولوجييا، 2012لمي منتدى التعميم العا .10
 . 2012 مارس 1-فبراير 28دبي، في الفترة من

كمييية التربييية بالمدينيية المنييورة  –جامعيية طيبيية ( 2012)مييؤتمر" التعميييم المسييتمر وتحييديات مجتمييع المعرفيية "  .11
 .ىي، المممكة العربية السعودية3/1433/ 16ألربعاء  ىي إلى ا14/3/1433الفترة من االثنين  

مؤتمر الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة "دور ىيئات ومنظمات المجتميع الميدني فيي الوقايية مين اإلعاقية فيي  .12
 ، البحرين2011ديسمبر 1نوفمبر30الخميج"الموافق 

-3العربية المتحدة، دبيي، فيي الفتيرة مين، التعميم في مجتمع المعرفة، اإلمارات 2011منتدى التعميم العالمي  .13
 . 2011مايو  5
. الفتيييييرة  جامعييييية الزرقييييياء، األردنالمنعقيييييد فيييييي ،  الميييييؤتمر العربيييييي اليييييدولي لايييييمان جيييييودة التعمييييييم العيييييالي .14

2011/5/12-10 

تطبيقييات تقنييية مييؤتمر التعميييم العييالي فييي القييرن الحييادي والعشييرين:التحديات واالستشييرافات النييدوة األولييى فييي  .15
، والمنعقييد فييي المركييز الثقييافي الممكييي، فييي عمييان )األردن( بإشييراف معمومييات واالتصييال فييي التعميييم والتييدريبال

 م .2010/ 1920/5في الفترة من   جامعة العموم اإلسالمية العالمية
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  فييي دول مجمييس التعيياون الخميجييياإللكترونييي التييدريب  "   International Conferenceالمييؤتمر الييدولى .16
e-Training in the GCC countries 4/ 1114البحرين ،في الفترة من  -،المنعقد بمعيد اإلدارة العامة /

 م2010
المشيييياركة فييييي مييييؤتمر "دور الييييتعمم اإللكترونييييي فييييي تعزيييييز مجتمعييييات المعرفيييية" المنعقييييد بمركييييز زييييين لمييييتعمم  .17

 م2010/ 4/ 68جامعة البحرين ،في الفترة من  -اإللكتروني 

ية التيييي عقيييدتيا جامعييية البحيييرين بعنيييوان "المجيييالت العمميييية بيييين مقتاييييات الواقيييع وتحيييديات الحمقييية النقاشييي .18
أعوام عمى إصيدار مجمية العميوم التربويية والنفسيية وذليك ييوم األربعياء  10المستقبل" في إطار االحتفالية بمرور 

 م. 2010مارس  10
 .جامعة البحرين -التربيةكمية   2009إبريل    30-29منتدى البحث العممي التربوي األول  .19
فييي مدينيية  18/3/2009 -16المييؤتمر الييدولي األول لمييتعمم اإللكترونييي والتعميييم عيين بعييد"، خييالل الفتييرة ميين  .20

 الرياض.

المييؤتمر الييدولى األول لتقنيييات االتصييال والتغييير االجتميياعي والمنعقييد فييي الرييياض بجامعيية الممييك سييعود فييي  .21
 .17/3/2009-15الفترة من 

..حيوييية مؤتمر الجمعييية العربييية لتكنولوجيييا التربييية بعنييوان تكنولوجيييا التعميييم والييتعمم "نشيير العماشييترك فييي ميي .22
 .2007سبتمر 6–5جامعة القاىرة في الفترة–اإلبداع"بمركز المؤتمرات 

مييؤتمر تكنولوجيييا المعمومييات فييي التعميييم العييالي : الحاايير والمسييتقبل لييوزارة التعميييم العييالي والدوليية لمبحييث  .23
 . 6/9/2007ممي، بمركز القاىرة الدولي لممؤتمرات يوم الخميس الموافق الع

 

 

 عموية الجمعيات:

 عاو بالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم..1
 عاو بالجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.2

 


