االسم :يحيى عبدالرزاق دمحم قطران

الديرة الذاتيةCV

تأريخ السيالد ومكانو 4641 :الجسيؾرية اليسشية محافغة عسخان .

الدرجة العمسية :أستاذ مذارك تقشيات التعميؼ والسعمؾمات وميارات االترال والبحث العمسي
(مقجم لالستاذية).

مكان العسل :قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ كمية التخبية جامعة صشعاء.

التخرص :تقشيات التعميؼ وميارات االترال والبحث العمسي

الجهال00967 448773577 :

البريد اإللكترونيdryahya1974@gmail.com :

السؤىالت الحاصل عمييا:
م

السؤىل

.4

التخرص
تكشؾلؾجيا التعميؼ

الجكتؾراه بعشؾان "أثخ أساليب تتابعات نسؾذج

األداء عمى التسكؽ مؽ ميارات تذغيل الكسبيؾتخ والسعمؾمات

مكان الحرهل
عميو

كمية التخبية

جامعة حمؾان.

تأريخ الحرهل
عميو

8775/8774

واستخجامو لسعمسي السخحمة الثانؾية في

الجسيؾرية اليسشية".

الساجدتيخ بعشؾان " تظؾيخ بخنامج التجريب عمى

.8

استخجام أجيدة تكشؾلؾجيا التعميؼ لظالب كمية
التخبية جامعة صشعاء في ضؾء استخاتيجيات

تكشؾلؾجيا التعميؼ

والسعمؾمات

كمية التخبية

جامعة حمؾان.

8772 /8771

التجريذ الحجيثة"
.3

الجبمؾم خاصة

.1

الجبمؾم ميشية

.2

البكالؾريؾس

تكشؾلؾجيا التعميؼ

كمية التخبية

والسعمؾمات

جامعة حمؾان.

تكشؾلؾجيا التعميؼ

كمية التخبية

والسعمؾمات

جامعة حمؾان.

التخبية

كمية التخبية

8778/8774
8774/8777
4664/4663

جامعة صشعاء.
اإلنتاج العمسي:

أوال الكتب السؤلفة:
 دليل كتابة الخسائل العمسية ،جامعة االنجلذ لمعمؾم والتقشية .8746 ،
 ميارات االترال والتعمؼ ،جامعة االنجلذ لمعمؾم والتقشية 8745 ،


التعميؼ االلكتخوني (السشظمقات – السدتؾيات – التظبيقات)  ،مخكد التخبية لمشذخ والتؾزيع ،صشعاء.8743 ،
الصفحة  1من 9

 تظبيقات تكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات التخبؾية ،مشذؾرات دار الشذخ لمجامعات ،صشعاء.8741 ،
 تكشؾلؾجيا التعميؼ أسديا -مشظمقاتيا ،مشذؾرات دار الشذخ لمجامعات  ،صشعاء .8748 ،
 السذاركة في تأليف كتاب التعمؼ الحاتي ،جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا ،صشعاء .8747
 التجارة اإللكتخونية ،جامعة األنجلذ.8743 ،

 مشاىج البحث العمسي ،جامعة صشعاء (تحت الشذخ).
ثانيا األبحاث:

 تؾعيفففف تقشيف ففات السعمؾمف ففات واالترف ففاالت فف ففي ةدارة الجامعف ففات اليسشي ففة الؾاقف ففع والسف ففأمؾل ،مجمف ففة األنف ففجلذ لمعمف ففؾم
االندانية ،السجمج (،)3العجد ( ،)83اكتؾبخ .8746

 استخجام طالب الجامعات اليسشية لمحؾسبة الدحابية في التعميؼ واتجاىاتيؼ نحؾىا ،مجمف ففة كميف ففة التخبيف ففة  ،جامعف ففة
الحجيجة ،مجمة أبحاث ،كمية التخبية  ،جامعة الحجيجة ،العجد ( .)43ديدسبخ 8746

 مففج تففؾفخ معففاييخ الترففسيؼ فففي عشاصففخ كتففب الخياضففيات لمر ف ؾ

الجسيؾرية اليسشية ،مجمة البحؾث والجراسات العخبية ،القاىخة ،مرخ.

 معاييخ ترسيؼ عشاصخ كتب القخاءة لمر ؾ

األولففى ( )3 -4مففؽ التعمففيؼ األساسففي فففي

الثالثة األولى ( )3 -1مؽ التعميؼ األساسي في الجسيؾرية اليسشية

السأمؾل والؾاقع .مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الش ذ ،القاىخة ،مرخ ،العجد ( .)445قبؾل نذخ فبخايخ
.8787

 فاعمية استخجام نغام مؾدل( )Moodleعمى التحريل السعخفي واألداء السيار في مقخر ) )Reading2لج

طمبة قدؼ المغة اإلنجميدية بكمية التخبية-جامعة صشعاء ،باحث ثاني .السجمة العخبية لمتخبية العمسية والتقشية،

جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا ،العجد (.8744.)3

 أثخ تتابع أساليب التجريب في تشسية ميارات ةنتاج البخامج التعميسية باستخجام بخنامج Articulate Storyline
لجي طمبة قدؼ معمؼ الحاسؾب بكمية التخبية جامعة الحجيجة .باحث ثاني .مجمة األنجلذ لمعمؾم االندانية ،السجمج

(،)2العجد ( ،)45يؾنيؾ .8745

 بشاء اطار باستخجام الحؾسبة الدحابية لمجامعات اليسشية Cloud Computing Framework for Yemeni
 ،Universitiesباحث ثاني ،السؤتسخ العمسي األول في تقشية السعمؾمات والذبكات ،جامعة األنجلذ 8743

 ورقة عسل "التعميؼ اإللكتخوني في جامعة األنجلذ ،السؤتسخ العمسي لمتعميؼ اإللكتخوني جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا،
صشعاء.8743 ،

 ك ايات شبكات السعمؾمات ألعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية جامعة صشعاء ومج
صشعاء لمعمؾم التخبؾية والش دية ،السجمج  ،5العجد .8743 ، 8

تؾفخىا لجييؼ ،مجمة جامعة

" التعميؼ اإللكتخوني في الجامعات اليسشيفة الؾاقفع والسفأمؾل" نذفخ ففي نفجوة تظبيقفات تقشيفات السعمؾمفات واالترفاالت
في التعميؼ والتجريب ،جامعة السمػ سعؾد الخياض ،ةبخيل .8747

السقررات التي درسيا:
م

السقرر

جية التدريس
الصفحة  2من 9

م

جية التدريس

السقرر

ماجدففتيخ كمي ففة التخبي ففة جامع ففة ص ففشعاء ،وماجد ففتيخ ةدارة أعس ففال جامع ففة دار

.4

مشاىج البحث العمسي

.8

األجيدة الحجيثة.

كمية التخبية جامعة صشعاء.

.3

تكشؾلؾجيا التعميؼ.

كمية التخبية جامعة صشعاء.

.1

التعميؼ االلكتخوني

كميف ف ففة التخبيف ف ففة جامعف ف ففة صف ف ففشعاء وطف ف ففالب ريف ف ففاض األط ف ف ففال جامعف ف ففة العمف ف ففؾم

.2

أساسيات حاسب آلي.

.3

أساسيات الذبكات.

الدف ففالم ،وماجدف ففتيخ تقشيف ففات السعمؾمف ففات وإدارة االعسف ففال والسحاسف ففبة جامعف ففة

األن ففجلذ ،والبك ففالؾريؾس ف ففي كمي ففة اليشجس ففة والتقشي ففة وكمي ففة العم ففؾم اإلداري ففة
وكمية اآلداب جامعة األنجلذ.

والتكشؾلؾجيا.
كميففة التخبي ففة جامع ففة ص ففشعاء وكمي ففة الرففيجلة الجامع ففة اليسشي ففة والكمي ففة العمي ففا
لمقخآن الكخيؼ والجامعة الؾطشية.
كمية العمؾم اإلدارية جامعة االنجلذ.

طخق تجريذ الحاسؾب.

كميف ف ففة التخبيف ف ففة جامعف ف ففة صف ف ففشعاء وطف ف ففالب ريف ف ففاض األط ف ف ففال جامعف ف ففة العمف ف ففؾم

.5

التجارة اإللكتخونية.

كمية العمؾم اإلدارية جامعة األنجلذ.

.6

ةدارة مذ ف ف ف ف ف ف ف ف ففاريع نغ ف ف ف ف ف ف ف ف ففؼ كمية العمؾم اإلدارية جامعة االنجلذ.

.4

والتكشؾلؾجيا.

السعمؾمات

 .47ترسيؼ التعميؼ.

ماجدتيخ كمية التخبية جامعة صشعاء.

 .44الؾسائل التعميسية.

كمية التخبية جامعة صشعاء وكمية العمؾم اإلندانية جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

 .48اس ف ف ف ف ف ف ففتخاتيجيات وط ف ف ف ف ف ف ففخق كمية التخبية جامعة صشعاء ورياض األط ال جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.
التجريذ الحجيثة.

 .43ميف ف ف ف ف ف ف ف ف ففارات االترف ف ف ف ف ف ف ف ف ففال كميففة الحاسففؾب والتقشيففة وكميففة اآلداب وكميففة العمففؾم اإلداريففة جامعففة االنففجلذ
والتعميؼ.

وجامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

 .41مقجمة في االنتخنت.

كمية التخبية جامعة صشعاء ورياض األط ال جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

 .42الدمؾك التشغيسي.

كمية العمؾم اإلدارية جامعة االنجلذ.

الرسائل التي تم اإلشراف عمييا ومشاقذتيا:

مالحظة :تم تحكيم العديد من أبحاث الترقيةة واألبحةاث السشذةهرة مةي مجةالت عمسيةة محكسةة وعزةه لجةان التحكةيم مةي

مؤتسرات جامعة األندلس.

الصفحة  3من 9

م

اسم الباحث

معمهمات الرسالة

الرفة

( ،)2012فاعمية نغام ةدارة التعميؼ()LMSعبخ الذبكة العالسية في حل

.4

خجيجة عبج اليادي درعان مذخفا

.8

أنؾر يحيى يحيى أبؾىادي مذخفا

( ،)8742تظففؾيخ نغففام التففجريب التخبففؾي فففي الجسيؾريففة اليسشيففة فففي ضففؾء

.3

ماجج أحسج عمي عدالن

مذخفا

( ،)8744أث ففخ تت ففابع أس ففاليب الت ففجريب ف ففي تشسي ففة مي ففارات ةنت ففاج البف فخامج

.1

ىج سعيج ثابت يحيي

مذخفا

.2

دمحم أحسج الذيباني

مذخفا

.3

سسية أحسج قائج السخالفي مذخفا

.4

دمحم حسيج عسخ

مشاقذا

.5

جسال حدؽ صالح

مشاقذا

.6

فاتؽ عمي الدياغي

مذخفا

 .47فؤاد حدؽ الشساري

مذخفا

 .44حسيج حديؽ السؾدع

مشاقذا

السدالة الخياضية لج طمبة كمية التخبية-صشعاء واتجاىاتيؼ نحؾ التعميؼ

اإللكتخوني" ،رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.

االتجاىات العالسية الحجيثة ،رسالة دكتهراه ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.

التعميسيففة باسففتخجام بخنففامج  Articulate Storylineلففجي طمبففة قدففؼ

معم ففؼ الحاس ففؾب بكمي ففة التخبي ففة جامع ففة الحجي ففجة ،رسةةةالة ماجدةةةتير ،كمي ففة
التخبية ،جامعة صشعاء.
( ،)8744فاعمي ففة اسف ففتخجام نغ ففام مف ففؾدل( )Moodleعم ففى التحرف ففيل السعخفف ففي
واألداء السيار في مقخر  ))Reading2لفج طمبفة قدفؼ المغفة اإلنجميديفة بكميفة

التخبية-جامعة صشعاء ،رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.
( ،)8744بشاء اطار باستخجام الحؾسبة الدحابية لمجامعات اليسشية

Cloud Computing Framework for Yemeni
 ، Universitiesرسالة ماجدتير ،كمية اليشجسة ،جامعة األنجلذ،
( ،)8744العالقففة بففيؽ االسففتخاتيجية السدففتخجمة فففي الؾيففب كؾيدففت Webqust
واألساليب السعخفية في تشسية الت كيخ الشاقج لج طمبة بخنامج معمؼ السجفال بكميفة

التخبية – جامعة صشعاء ،رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.
( )8744أثففخ اخففتال

أسففمؾب التففجريب اإللكتخونففي فففي اكدففاب معمسففي السخحمففة

الثانؾيففة بأمانففة العاصففسة صففشعاء ميففارات تؾعيففف تظبيقففات الؾيففب )Web2( 8

في التجريذ ،رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.

( )8744دور نغؼ السعمؾمات السحاسبية في تحديؽ أداء كميات السجتسفع د ارسفة

ميجانية عمى كميات السجتسع الحكؾمية اليسشية ،رسةالة ماجدةتير ،كميفة العمفؾم

اإلدارية ،جامعة األنجلذ.
( )8745فاعميففة بخمجيففة متعففجدة الؾسففائف فففي تشسيففة التحرففيل وميففارات الت كيففخ
الخياضف ففي لف ففج تالميف ففح الرف ففف الدف ففادس األساسف ففي بأمانف ففة العاصف ففسة صف ففشعاء،

رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.

( )8745فاعمية بخمجية متعجدة الؾسفائف ففي تشسيفة السيفارات الكتابيفة لفج طمبفة

قدففؼ التعمففيؼ األساسففي بكميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء ،رسةةالة ماجدةةتير ،كميففة

التخبية ،جامعة صشعاء.
( )8745معؾقات تظبيق اإلدارة االلكتخونيفة ففي مرفشع أسفسشت عسفخان ،رسةالة
الصفحة  4من 9

م

معمهمات الرسالة

اسم الباحث

الرفة

 .48أحسج راجح الخصيؽ

مشاقذا

( )8745درجففة تفؾافخ أبعففاد السشغسففة الستعمسففة فففي ةدارة السففجارس األىميففة بسجيشففة

 .43عبجالحكيؼ عبجه دمحم

مشاقذا

( ) 8745أث ف ففخ البش ف ففاء التشغيسف ف ففي عم ف ففى األداء ال ف ففؾعي ي ففف ففي كمي ف ففات السجتسف ف ففع

 .41أمل تؾفق الؾرد

مشاقذا

( )8745أثف ففخ اسف ففتخجام األدوات اإللكتخونيف ففة التدامشيف ففة واال تدامشيف ففة فف ففي عف ففخض

 .42مشال حسؾد مخغؼ

مشاقذا

ماجدتير ،كمية العمؾم اإلدارية ،جامعة األنجلذ.
عسخان ،رسالة ماجدتير ،كمية العمؾم اإلدارية ،جامعة األنجلذ.

الحكؾمية اليسشية ،رسالة ماجدتير ،كمية العمؾم اإلدارية ،جامعة األنجلذ.

االنذظة اإلثخائية عمى التحريل اآلني والسؤجفل لسقفخر كيسيفاء عامفة لفج طمبفة

قدففؼ العمففؾم بكميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء ، ،رسةةالة ماجدةةتير ،كميففة التخبيففة،
جامعة صشعاء.
( )8746أثففخ اسففتخجام حمقففات الشقففاش فففي ال رففؾل التقميجيففة واالفت اخضففية عمففى

التحرففيل فففي مقففخر المغففة اإلنجميديففة لففج طمبففة جامعففة العمففؾم والتكشؾلؾجيففا

واتجاىاتيؼ نحؾىا ،رسالة ماجدتير ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء.

الخبرات والسيارات الذخرية:
م

الجية

الخبرة
 .4ةعجاد أدلة ولؾائح البحث العمسي جامعة االنجلذ.

 .8العسفل عمفى ال رفؾل االفت اخضففية جامعة االنجلذ ،وجامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا .
.Virtual class

عم ف ف ففى نغ ف ف ففؼ التعمفف ف ففيؼ مذخ عمى نغام الفتعمؼ عفؽ بعفج جامعفة االنفجلذ ،وشفارك ففي االشف اخ

.3

االشف ف ف ف اخ

.1

التف ف ف ف ف ف ف ففجريب عمف ف ف ف ف ف ف ففى اسف ف ف ف ف ف ف ففتخجام ق ف ففام بت ف ففجريب أعز ف ففاء ىيئ ف ففة الت ف ففجريذ ف ف ففي وجامع ف ففة ص ف ففشعاء وجامع ف ففة العم ف ففؾم

.2

التف ف ف ف ف ف ف ففجريب عمف ف ف ف ف ف ف ففى اسف ف ف ف ف ف ف ففتخجام قام بتدريب أعزاء ىيئة التةدريس مةي جامعةة صةشعاء وجامعةة العمةهم والتكشهلهجيةا

االلكتخوني وعؽ بعج.

استخاتيجيات التجريذ الحجيثة.

بخامج جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا .

والتكشؾلؾجيا وجامعة األنجلذ والسعيج الرحي صشعاء ومجارس الشيزة.

السدتحجثات التكشؾلؾجية والتعمفيؼ وجامعة األندلس والسعيد الرحي صشعاء ومدارس الشيزة صشعاء.

اإللكتخوني.

.3

اإلشف ف ف اخ

عم ف ففى تر ف ففسيؼ بف ف فخامج االش اخ

عمى بعض بخامج جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا وجامعة األنجلذ.

تعميسية ةلكتخونية.
.4

عمفى

تؾصفف ف ف ف ف ففيف معفف ف ف ف ف ففاييخ الجف ف ف ف ف ف ففؾدة بحث عؽ معاييخ الجامعات لمتعمؼ اإللكتخوني.
لمسؤسدات التعميسية.
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م
.5

الخبرة
االش ف ف ف اخ

الجية

عمف ف ففى تف ف ففأليف وانتف ف ففاج جامعة األنجلذ ،وو ازرة التخبية والتعميؼ.

الكتب الجراسية؟
.6

عم ف ففى تر ف ففسيؼ بف ف فخامج مذففخ عمففى ب فخامج الظففالب فففي كميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء وب فخامج معمسففي

اإلشف ف ف اخ

رياض األط ال جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

وسائف الستعجدة.

 .47مخاجعة بخامج الؾسائف الستعجدة .تحيكؼ ومخاجعة بخامج لظالب الجراسات العميا كمية التخبية جامعة صشعاء.

 .44الت ف ف ففجريب عم ف ف ففى ط ف ف ففخق التعم ف ف ففيؼ ت ف ففأليف وت ف ففجريذ كت ف ففاب مي ف ففارات تعم ف ففؼ كي ف ففف ت ف ففتعمؼ لظ ف ففالب جامع ف ففة العم ف ففؾم
والتكشؾلؾجيففا و تففجريب أعزففاء ىيئففة التففجريذ فففي جامعففة العمففؾم والتكشؾلؾجيففا

ال عال.

وجامعة األنجلذ والسعيج الرحي صشعاء.
عمف ف ففى مؾاقف ف ففع أنغسف ف ففة مذخ عمى مؾقع جامعة االنجلذ.

 .48اإلش ف ف ف اخ

التعميؼ اإلٌلكتخوني.

عمف ف ف ف ف ف ففى مشتف ف ف ف ف ف ففجيات مذخ عمى مشتج ابؽ اليسؽ  ،وعمى مشتجيات جامعة األنجلذ وعشجي مشتفج

 .43اإلش ف ف ف ف ف ف ف اخ

ةلكتخونية.
 .41االش ف ف اخ

السجرسية.

 .42اإلش اخ

خاص بتكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات في اليسؽ.
عمف ففى ترف ففسيؼ الكت ف ففب و ازرة التخبية والتعميؼ اليسؽ

عمى بحؾث عمسية .

 .43تحكيؼ أدوات بحؾث عمسية.
 .44اإلشفف ف اخ

كمية التخبية جامعة صشعاء وجامعة االنجلذ.
كمية التربية جامعة صشعاء وطالب الدراسات العميا مي مرر والدعهدية والدهدان.

عم ف ففى ةنت ف ففاج الؾس ف ففائل مذففخ عمففى ب فخامج الظففالب فففي كميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء وب فخامج معمسففي

والتقشيات والسؾاد التعميسية.

رياض األط ال جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

الدورات الحاصل عمييا:
م

مجال الدورة
 .4دورة ةعجاد بشؾك األسئمة

مكان الحرهل عمييا

جامعففة األنففجلذ وجامعففة العمففؾم 2018
والتكشؾلؾجيا

 .8دورة تؾصيف البخامج والسقخرات

2014

االعتسف ف ففاد االكف ف ففاديسي والجف ف ففؾدة2014 ،م.
صشعاء.

 .1اساليب التجريذ الحجيثة

مخك ففد تظ ففؾيخ التعم ففيؼ الج ففامعي 2009
جامعة صشعاء.
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و

2010

السذف ف ف ف ففخوع األلسف ف ف ف ففاني لتظف ف ف ف ففؾيخ 2018
التعميؼ ،وجامعة صشعاء

 .3دورة تظؾيخ مشاىج الجامعات

تأريخيا

و

تأريخيا
مكان الحرهل عمييا
مجال الدورة
م
 .2الخخرف ففة الجوليف ففة لقيف ففادة الحاسف ففؾب ( )ICDLوشف ففسمت مشغس ف ف ف ف ففة اليؾند ف ف ف ف ففكؾ ،السخك ف ف ف ف ففد 8775
(  Information Technology- word- Excel-الثقافي الخوسي ،القاىخة.
).PowerPoint-access- Internet

 .3ترسيؼ مؾاقع االنتخنت .Website design

مخكد مايشج فؾرمات ،القاىخة.

8774

 3D .4ماكذ .3-D Max

كمية اليشجسة جامعة القاىخة.

8773

 .5دبمؾم ترسيؼ جخافيػ .Graphic

معيج كيت لمتكشؾلؾجيا ،القاىخة

8773

 .6صيانة الكسبيؾتخ.

معيج تكشؾلؾجيا الجيل القاىخة

8773

 .47فؾتؾشؾب .Photoshop

كمية التخبية جامعة حمؾان.

8771

 .44ونجوز .windows

معيج آزال ،صشعاء.

4666

األعسال اإلدارية التي مارسيا:
العسل

م

التأريخ

الجية

.4

عسيج الجراسات العميا والبحث العمسي.

جامعة االنجلذ لمعمؾم والتقشية

 8742حتى اآلن

.8

عسيج التعمؼ عؽ بعج والتعميؼ اإللكتخوني .جامعة االنجلذ لمعمؾم والتقشية

8742 - 8743

.3

رئيذ قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ.

كمية التخبية جامعة صشعاء

 8743حتى 8742

.1

رئيذ الكشتخول.

كمية التخبية جامعة صشعاء.

8743 - 8748

مجيخ الذئؾن األكاديسية .

مخك ف ف ففد ال ف ف ففتعمؼ ع ف ف ففؽ بع ف ف ففج جامع ف ف ففة 8743 – 8748

.2
.3
.4

مقخر قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ .

االنجلذ.

كمية التخبية جامعة صشعاء.

8743 - 8776

السدف ف ف ففئؾل اإلعالمف ف ف ففي والثقف ف ف ففافي لشقابف ف ف ففة كمية التخبية جامعة صشعاء.

8748 - 8776

أعزاء التجريذ بكمية التخبية صشعاء

.5

مدئؾل كشتخول قدؼ المغة العخبية.

كمية التخبية جامعة صشعاء.

8777 -4665

.6

مذخ أنذظة في مجرسة ثانؾية.

مجرسة عمسان السجان عسخان.

4663-4668

الفعاليات والسؤتسرات التي شارك مييا:
م
.1

الفعالية

الس ففؤتسخ العمس ففي الث ففامؽ لمجسعي ففة السرف فخية لتكشؾلؾجي ففا جامعف ف ف ف ف ففة عف ف ف ف ف ففيؽ شف ف ف ف ف ففسذ ،اكتؾبخ 2001
التعميؼ بعشؾان "السجرسة اإلليكتخونية".

.2

مكان االنعقاد

تأريخ االنعقاد

القاىخة.

الس ففؤتسخ العمس ففي التاس ففع ل ففشغؼ السعمؾم ففات وتكشؾلؾجي ففا مخكف ف ف ف ففد التشسيف ف ف ف ففة السحميف ف ف ف ففة فبخايخ 2002م
الحاسففبات عففؽ بعش فؾان "االبتكففار واإلبففجاع لتقففجم صففشاعة بأكاديسيف ففة الدف ففادات لمعمف ففؾم
السحتؾ اإللكتخوني".

.3

اإلدارية ،القاىخة.

الس ففؤتسخ العمس ففي التاس ففع لمجسعي ففة السرف فخية لتكشؾلؾجي ففا جامعة حمؾان ،القاىخة.
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ديد ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففسبخ

م

مكان االنعقاد

الفعالية
التعم ففيؼ بالتع ففاون م ففع جامع ففة حمف فؾان بعشف فؾان "تكشؾلؾجي ففا

تأريخ االنعقاد
. 2003

التعميؼ لحو االحتياجات الخاصة ".
كمي ف ف ف ففة التخبي ف ف ف ففة  ،جامع ف ف ف ففة فبخايخ. 2003

.4

نجوة مدتحجثات تكشؾلؾجيفا التعميؼ في األل ية الثالثة.

.5

الس ف ف ففؤتسخ العمس ف ف ففي الح ف ف ففادي عذ ف ف ففخ ل ف ف ففشغؼ السعمؾم ف ف ففات مخكف ف ف ف ففد التشسيف ف ف ف ففة السحميف ف ف ف ففة فبخايخ .2004

السشرؾرة.
وتكشؾلؾجيا الحاسبات السؾاطشفؾن والدفجالت اإللكتخونيفة بأكاديسيف ففة الدف ففادات لمعمف ففؾم

بعشؾان ذاكخة مجتسع السعمؾمات.
.6

اإلدارية ،القاىخة.

السف ف ف ففؤتسخ العمسف ف ف ففي الثف ف ف ففاني عذف ف ف ففخ لف ف ف ففشغؼ السعمؾمف ف ف ففات مخكف ف ف ف ففد التشسيف ف ف ف ففة السحميف ف ف ف ففة فبخايخ .2005
وتكشؾلؾجيفا الحاسفبات بعشفؾان الفتعمؼ اإللكتخونفي وعرفخ بأكاديسيف ففة الدف ففادات لمعمف ففؾم

السعخفة بعشؾان التعمؼ اإللكتخوني وعرخ السعخفة.
.7

اإلدارية ،القاىخة.

الس ففؤتسخ العمس ففي العاش ففخ لمجسعي ففة السرف فخية لتكشؾلؾجي ففا جامعف ف ف ف ف ففة عف ف ف ف ف ففيؽ شف ف ف ف ف ففسذ ،يؾليؾ 2005
التعميؼ باالشتخاك مع كمية البشفات – جامعفة عفيؽ شفسذ القاىخة.
بعشفؾان "تكشؾلؾجيففا التعمففيؼ اإللكتخونفي ومتظمبففات الجففؾدة

الذاممة".
.8

السف ف ف ففؤتسخ العمسف ف ف ففي الثالف ف ف ففث عذف ف ف ففخ لف ف ف ففشغؼ السعمؾمف ف ف ففات مخكف ف ف ف ففد التشسيف ف ف ف ففة السحميف ف ف ف ففة فبخايخ 2006
وتكشؾلؾجي ففا الحاس ففبات بعشف فؾان "أدوات ومع ففاييخ تظ ففؾيخ بأكاديسيف ففة الدف ففادات لمعمف ففؾم
ىشجسة البخمجيات لسدانجة صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات اإلدارية ،القاىخة.

في مرخ.
.9

السف ف ففؤتسخ العمسف ف ففي الحف ف ففادي عذف ف ففخ لمجسعيف ف ففة السر ف ف فخية جامعف ف ف ف ف ففة عف ف ف ف ف ففيؽ شف ف ف ف ف ففسذ ،مارس .2008
لتكشؾلؾجيا التعميؼ بعشؾان " تكشؾلؾجيا التعمفيؼ االلكتخونفي القاىخة.
وتحجيات التظؾيخ التخبؾي في الؾطؽ العخبي".

 .10نجوة تظؾيخ أقدام العمؾم والخياضيات.

مخك ف ف ف ففد التظ ف ف ف ففؾيخ التعم ف ف ف ففيؼ أبخيل 2009
بجامعة صشعاء ،صشعاء.

 .11دورة تظف ففؾيخ أداء أعزف ففاء ىيئف ففة التف ففجريذ فف ففي جامعف ففة مخك ف ف ف ففد التظ ف ف ف ففؾيخ التعم ف ف ف ففيؼ أغدف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففظذ
صشعاء.

بجامعة صشعاء ،صشعاء.

.2009

 .12نجوة تظبيقات تقشيات السعمؾمات واالتراالت في التعميؼ جامعف ف ف ف ف ففة السمف ف ف ف ف ففػ سف ف ف ف ف ففعؾد ةبخيل 2010
والتجريب.
 .13السؤتسخ الجولي الثالث لمتعميؼ اإللكتخوني

الخياض.
و ازرة التعمف ف ف ف ف ف ف ف ف ففيؼ العف ف ف ف ف ف ف ف ف ففالي فبخايخ  2013م

الدعؾدية ،الخياض

 .14الس ففؤتسخ العمس ففي األول كمي ففة التعم ففيؼ الس ت ففؾح بعشف فؾان ” :كمي ف ف ف ف ففة التعم ف ف ف ف ففيؼ الس ت ف ف ف ف ففؾح،
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سف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففبتسبخ

م

مكان االنعقاد

الفعالية
واقع التعميؼ الس تؾح في الؾطؽ العخبي وآفاق تظؾره”

تأريخ االنعقاد

جامعففة العمففؾم والتكشؾلؾجيففا2013 ،م
صشعاء .

 .15السؤتسخ العمسي األول لمتقشية وشبكة السعمؾمات

جامعة األنجلذ ،صشعاء .

نؾفسبخ 2016م

 .16السؤتسخ العمسي الثاني لمتقشية وشبكة السعمؾمات

جامعة األنجلذ ،صشعاء .

نؾفسبخ 2017م

 .17السؤتسخ العمسي األول لآلداب والعمؾم اإلٌندانية

جامعة األنجلذ ،صشعاء .

فبخايخ 2018م

الجسعيات العمسية السذارك مييا:
 .4الجسعية السرخية لتكشؾلؾجيا التعميؼ.

 .8نادي تكشؾلؾجيا السعمؾمات كمية التخبية جامعة حمؾان.
 .3الجسعية اليسشية لمسشاىج وطخق التجريذ.

الصفحة  9من 9

