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 :أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 سحر حسن عثمان حسن  االسم

  دكتوراه المرتبة العلمية

 مناهج وطرق تدريس القسم تربية الكلية جهة العمل

 تكنولوجيا التعليم التخصص

 الهاتف
01204900493 

01110323609 
 البريد االلكتروني

Saharhassan16@yahoo.com 

Dr.saharosman2000@gmail.com 

 

 :ثـانـيـاً: الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

والتربية علومال مصر جامعة عين شمس 2002 البكالوريـوس  

ني تطبيقيم مهدبلو  تكنولوجيا التعليم مصر جامعة عين شمس 2010 

 تكنولوجيا التعليم مصر جامعة عين شمس 2011 دبلوم خاص

 تكنولوجيا التعليم مصر جامعة عين شمس 2014 الماجســــتيـر

أكتوبر6حلوان وجامعة جامعة  2017 الدكـتــــوراه  تكنولوجيا التعليم مصر 

 

 : ظيفيثـالـثـاً: السجل الو
 

 الفترة الزمنية جهة العمل

2008:  2007 مدرسة الرياض  

أكتوبر 6جامعة  حتى اآلن 2014   
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 :ستشاريةيـة واإلم : الـخـبـرات الـعـلـرابـعـاً 
 

 التاريخ اإلستشارية /يـة مـلخـبـرات الـعـال م

1 
ــــعوة العربية   ب  معهد الدراســــات التربية المشــــاركة ؤي م تمر ت التعلم اإللكتروني وتحديات الش

 بجامعة القاهرة
27 – 28/8/2011 

2 
ــــــااــل والنمــاذج التعليميــة بمركز ســــو ان مبــار  التعليمي ــــــابقــاً"  إنتــاج بعا الوس  "س

 القاهرةب
2011 

3 
ــــتدامة   بمدرســــة النصــــر   المشــــاركة ؤى إثراا ؤعاليات منتدا ت اإلنســــان والبيئة للتنمية المس

 الرسمية للغات
10/3/2016 

 2017 / 2016 خدمة المجتمعمعيار أكتوبر كمساعد ؤى  6المشاركة ؤى أعمال الجودة بجامعة  4

5 

مستقبل إعداد المعلم وتنميته ؤي الوطن  الثالث تالمشاركة المتميزة ؤي إدارة وتنظيم الموتمر الدولي 

كاديمية ويين العرة واألأكتوبر بالتعاون مع رابطة الترب 6نعقد ؤي كلية التربية / جامعة الم     العربي

 المهنية للمعلمين

23– 24/4/2017 

 11/11/2017 اإلعتماد كمدربة تكنولوجيا التعليم من األكاديمية المهنية للمعلمين 6

 23/11/2017 المشاركة ؤى لجنة إعتماد السادة المدربين باألكاديمية المهنية للمعلمين 7

8 
بكلية التربية   امســـيا" - AMESEAع وحوار الثقاؤات "المشـــاركة ؤى إدارة وتنظيم م تمر اإلبدا

 أكتوبر 6جامعة 
2018 

9 
 تعليم الكبار ت المشــاركة ؤى ؤعاليات الم تمر الســنوس الســادس عشــر بجامعة عين شــمس بعنوان 

   ؤى العصر الرقمي التحدس العربي الكبير
16- 18/4/2018 

10 
ــــرية  ية المص بالجمع ــــر  ــــمس الم تمر العلمي الســـــادس عش جامعة عين ش  لتكنولوجيا التعليم ب

   اإلبتكارية وتكنولوجيا التعليم والتدريب مدا الحياةت بعنوان 
19 - 20/4/2018 

 2018 / 2017 أكتوبر 6مسئول عن ملف الجودة بقسم المناهج بكلية التربية جامعة  11

 2018 / 2017 أكتوبر 6الزيتون بكلية التربية جامعة أسرة غصن  قررم 12

 حتى اآلن 2017 أكتوبر 6بكلية التربية جامعة التعليمية   البرامج ت المعايير األكاديمية وعيار ممنسق  13

 10/2/2019 – 8 أكتوبر 6ؤى الم تمر الخامس لكلية التربية جامعة  المشاركة بالحضور والمناقشة 14

 2019/2020 بإدارة وحدة الجودة بالكليةعضو  15

 2019/2020 بالكلية الدراسية يم الطالة للمقرراتتقي لجنةمنسق  16
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 2019/2020 عضو بلجنة تطوير المناهج بالكلية 17

 2019/2020 بالكلية  االجتماعيةمنسق اللجنة  18

 2019/2020 عضو بلجنة التحول الرقمي بالكلية 19

 2019/2020 م تكنولوجيا التعليم لطلبة الدراسات العليا تالدبلوم العاتدريس مقرر  20

 2019/2020 أمين مجلس قسم المناهج وطرق التدريس 21

 2019/2020 أمين المجلس التنفيذس بوحدة الجودة بالكلية 22

 

 :خـامـسـاً: البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات
 

العلمية/ المنشوراتاألنشطة  /البحوث م  التاريخ المجال 

 البحوث العلميةأوالً: 

1 

خ تأثير ــــت يات العلم إس ية وعمل هارات العلم ية الم ــــى ؤى تنم مل اإلؤتراض  دام المع

  لدا طالة الصف السادس اإلبتدااي

 "نٌشر بمجلة تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس"

 2014 تكنولوجيا التعليم

2 

ــة تعلم  ــدعم المرن ؤي بيئ ــةإأثر نمط ال ــــي ــة اإلدر ؤتراض ــــرس اؤي تنمي    البص

  لم العلومرابع ذوس صعوبات تعلدا تالميذ الصف ال

 "جتماعية بكلية التربية جامعة حلوان مجلة الدراسات اإلبن شر  "

 2017 تكنولوجيا التعليم

3 

لدعم بت ؤي أثر نمط ا ثا ئة تعلم  ال يةإبي ــــ يذ  تنميةؤي  ؤتراض لدا تالم يل  ــــ  التحص

  ذوس صعوبات تعلم العلوم الصف الرابع

 " التربية جامعة حلوانبكلية  جتماعيةمجلة الدراسات اإلن شر ب "

 2017 تكنولوجيا التعليم

4 

   NARSكــاديميــة المرجعيــة لكليــات التربيــةواقع تحقق المعــايير القوميــة األ

  أكتوبر 6جامعة  بكلية التربية

 "امسيا – AMESEAم تمر اإلبداع وحوار الثقاؤات " "

كاديمية المعايير القومية األ

 المرجعية
2018 

5 

معايير الجودة من وجهة نظر طالة كلية التربية وؤقاً للدراسية امج االبر تقييم

يوإتجاههم نحو التقييم اإللكترون2أكتوبر عبر الويب 6جامعة    

 

 

أكتوبر6م تمر" جامعة   

 أالول"
 جارس

 ثانياً: األنشطة العلمية
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 2015 تكنولوجيا التعليم تصميم معمل إؤتراضى ذاتي 1

 2017 تكنولوجيا التعليم ثالثية االبعادضية ؤتراإتصميم بيئة تعلم  2

3 
ــــميم وإعداد إمتحانات إلكترونية نهااية لطلبة الدراســــات العليا تالدبلوم العام   تص

 إلكترونياً  اجهااورصد نت
 2019 تكنولوجيا التعليم

 2019 تكنولوجيا التعليم تصميم إستبيان تقييم الطالب للمقرر الدراسي إلكتروني ورصد نتااجه إلكترونياً  4

 ثالثاً: الكتب العلمية

 2015 تكنولوجيا التعليم تاة بعنوان ت إنتاج الوساال التعليمية  إعداد ك 1

 2016 تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليمكراسة عملي ؤي إعداد  2

 2018 تكنولوجيا التعليم إعداد كراسة عملي ؤى إنتاج الوساال التعليمية 3

 2018 تكنولوجيا التعليم إعداد كتاة "إلكتروني" بعنوان ت تكنولوجيا التعليم   4

 2018 تكنولوجيا التعليم الوساال التعليمية  إعداد كتاة "إلكتروني" بعنوان ت إنتاج  5

 :الدورات التدريبية: سادساً 

 

 التاريخ الجهة المنظمة إسم الدورة م

1 
   لدولية لقيادة الحاسوةالشهادة ا

ICDL  
CPS-COMPEX FOR IT 5/1/2011 

2 The TOEFL TEST 21/2/2012 جامعة القاهرة 

3 
برنامج دورة إعداد المعلم الجامعى ضمن 

 تنمية قدرات أعضاا هيئة التدريس
 26/3/2014 – 22 أكتوبر 6جامعة 

4 

 برنامج تدريبي 

عن التوعية على التعامل مع األ مات 

 وارث ألعضاا هيئة التدريسوالك

 10/11/2014 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

5 
 برنامج تدريبي 

 عن مواصفات الورقة اإلمتحانية 
 1/12/2014 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

6 
 برنامج تدريبي 

  التعامل مع األعداد الكبيرة ؤى التدريبعن 
 1/1/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

7 

 برنامج تدريبي 

 عن التوعية بمعايير اإلعتماد 

 وعمل الدراسة الذاتية

 6/4/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

8 The TOEFL TEST 27/4/2015 جامعة القاهرة 
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9 
 برنامج تدريبي 

 عن تقييم نواتج التعليم والتعلم
 5/5/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

10 

 برنامج تدريبي 

توعية المعلم الجامعي بأخالقيات عن 

 المهنة

26/5/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية   

11 
 برنامج تدريبي 

 عن اإلرشاد األكاديمي
 29/9/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

12 
 برنامج تدريبي 

 عن المعايير القومية األكاديمية
 4/10/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

13 
 مج تدريبي برنا

 عن معايير إعتماد م سسة التعليم العالي
 10/10/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

14 
 برنامج تدريبي 

 عن اإلختبارات التحصيلية
 14/11/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

15 
 برنامج تدريبي 

 عن التخطيط اإلستراتيجي
 1/12/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

16 
 برنامج تدريبي 

 عن دورة األ مات والكوارث
 3/12/2015 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

17 
 برنامج تدريبي 

 عن المعلم الجامعي وأخالقيات المهنة
 16/2/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

18 
 برنامج تدريبي 

 عن إستراتيجيات التدريس الجامعي
 13/3/2016 رأكتوب 6جامعة  -كلية التربية 

19 
 برنامج تدريبي 

 الفكريةعن حماية الملكية 
 19/4/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

20 
 برنامج تدريبي 

 عن اإلرشاد األكاديمي
 3/10/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

21 
 برنامج تدريبي 

 عن المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
 13/10/2016 أكتوبر 6ة جامع -كلية التربية 

22 
 برنامج تدريبي 

 عن حقوق الملكية الفكرية
 16/10/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

23 
 برنامج تدريبي 

 عن التخطيط اإلستراتيجي
 20/10/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

24 

 برنامج تدريبي 

 عن توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم 

 التعليمية ؤى العملية

 3/11/2016 أكتوبر 6جامعة  -التربية كلية 

25 
 برنامج تدريبي 

   2عن إستراتيجيات التعليم والتعلم ت 
 10/11/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

26 
 برنامج تدريبي 

 عن كيفية التعامل مع الكوارث واأل مات 
 24/11/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

27 

 تدريبي  برنامج

عن ؤنيات كتابة ومراجعة توصيف 

 وتقارير المقررات

 8/12/2016 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

28 
 برنامج تدريبي 

 عن قانون الجامعات الخاصة 
 18/5/2017 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 
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29 

 دورة تدريبية بعنوان

"التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم 

 العالي"

 القومية  الهيئة

 لضمان جودة التعليم واإلعتماد
29-31/10/2017 

 31/1/2018-28 أكتوبر 6جامعة  إلعداد المدربين TOT دورة  30

31 
 برنامج تدريبي 

 عن ؤنيات كتابة الدراسة الذاتية
 17/4/2018 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

32 
 برنامج تدريبي 

   1ستراتيجيات التعليم والتعلم ت إعن 
 24/4/2018 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

33 

 

 برنامج تدريبي 
 محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة

 2018/ 23/10 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

34 
 دريبي برنامج ت

 أعضاا هيئة التدريسالتوعية بمعيار 
 2018/ 23/10 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

35 
 برنامج تدريبي 

 التوعية بالهيكل التنظيمي
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

6/11/2018 

36 
 برنامج تدريبي 

 الماديةالتوعية بمعيار الموارد المالية 
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

13/11/2018 

37 
 برنامج تدريبي 

 التدريس والتعليم التوعية بمعيار
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

27/11/2018 

38 
 برنامج تدريبي 
 النصوصالتعامل مع برنامج معالجة 

 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 
18/12/2018 

38 
 برنامج تدريبي 

 إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها .
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

23/12/2018 

39 
 برنامج تدريبي 

 إعداد خطة مشروعات البحوث التناؤسية .
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

24/12/2018 

40 
 برنامج تدريبي 

 النشر الدولي للبحوث العلمية
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

3/2/2019 

41 
 برنامج تدريبي 

 تسويق البحوث العلمية
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

4/2/2019 

42 
 بي برنامج تدري

 الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوس
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

6/2/2019 

43 
 برنامج تدريبي 

 تحديد أنماط الطالة والتعامل معهم .
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

7/2/2019 

44 
 برنامج تدريبي 

ممارسات ورشة عمل للتدريب علي نموذج 

 التدريس والتقويم

 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 
5/3/2019 

45 
 برنامج تدريبي 

 الطالة والخريجون التوعية بمعيار
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

19/3/2019 

46 
 برنامج تدريبي 

 البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

26/3/2019 

47 
 برنامج تدريبي 

 توعية بحقوق الملكية الفكرية
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

8/4/2019 
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48 
 برنامج تدريبي 

 توعية بكيفية التعامل ؤى اال مات والكوارث
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

10/4/2019 

49 
 برنامج تدريبي 

 التوعية بمهارات االسعاؤات االولية
 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 

17/4/2019 

50 
25/9/9201-23 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية  المراجعة الخارجية لم سسات التعليم العالي      

 

 

سماإل سحر حسن عثمان حسن د/  20/2/2020 التاريخ  التوقيع   

 


