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 CV الديرة الذاتية

 : يحيى عبدالرزاق دمحم قطراناالسم
  .محافغة عسخان  الجسيؾرية اليسشية 4641: ومكانو السيالد تأريخ

 لبحث العمسياو وميارات االترال  والسعمؾمات التعميؼ تقشيات مذارك أستاذ: الدرجة العمسية
 ذية(.)مقجم لالستا
 .كمية التخبية جامعة صشعاء: قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ مكان العسل
 لبحث العمسياو  وميارات االترال التعميؼ تقشيات: التخرص

  44877357700967:  الجهال                   dryahya1974@gmail.com: البريد اإللكتروني

 
 :عمييا الحاصل السؤىالت

مكان الحرهل  التخرص السؤىل م
 عميو

تأريخ الحرهل 
 عميو

"أثخ أساليب تتابعات نسؾذج  جكتؾراه بعشؾانال  .4
األداء عمى التسكؽ مؽ ميارات تذغيل الكسبيؾتخ 

واستخجامو لسعمسي السخحمة الثانؾية في 
 ".الجسيؾرية اليسشية

 تكشؾلؾجيا التعميؼ
 والسعمؾمات

كمية التخبية 
 جامعة حمؾان.

8774/8775 

ساجدتيخ بعشؾان " تظؾيخ بخنامج التجريب عمى ال  .8
تكشؾلؾجيا التعميؼ لظالب كمية استخجام أجيدة 

التخبية جامعة صشعاء في ضؾء استخاتيجيات 
 التجريذ الحجيثة"

 تكشؾلؾجيا التعميؼ
 والسعمؾمات

كمية التخبية 
 جامعة حمؾان.

8771 /8772 

 تكشؾلؾجيا التعميؼ جبمؾم خاصةال  .3
 والسعمؾمات

كمية التخبية 
 جامعة حمؾان.

8774/8778 

 التعميؼ تكشؾلؾجيا جبمؾم ميشيةال  .1
 والسعمؾمات

كمية التخبية 
 جامعة حمؾان.

8777/8774 

كمية التخبية  التخبية بكالؾريؾس ال  .2
 جامعة صشعاء.

4663/4664 

 اإلنتاج العمسي:
 أوال الكتب السؤلفة:

  ، 8746دليل كتابة الخسائل العمسية، جامعة االنجلذ لمعمؾم والتقشية. 
  8745لمعمؾم والتقشية ، ميارات االترال والتعمؼ، جامعة االنجلذ 

  8743، صشعاءالتخبية لمشذخ والتؾزيع، مخكد التظبيقات( ،  –السدتؾيات  –)السشظمقات  التعميؼ االلكتخوني. 

mailto:dryahya1974@gmail.com
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 8741 ، صشعاء،، مشذؾرات دار الشذخ لمجامعاتتظبيقات تكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات التخبؾية. 
 8748، صشعاء ، مشذؾرات دار الشذخ لمجامعات  ،مشظمقاتيا -تكشؾلؾجيا التعميؼ أسديا. 
 8747 ، صشعاءالسذاركة في تأليف كتاب التعمؼ الحاتي، جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا. 
  ،8743التجارة اإللكتخونية، جامعة األنجلذ. 
 تحت الشذخ(. جامعة صشعاء، مشاىج البحث العمسي( 

 ثانيا األبحاث:

  مجمففففة األنففففجلذ لمعمففففؾم  فففففي ةدارة الجامعففففات اليسشيففففة الؾاقففففع والسففففأمؾل،تؾعيففففف تقشيففففات السعمؾمففففات واالترففففاالت
 .8746اكتؾبخ ، (83(،العجد )3االندانية، السجمج )

 مففففة كميففففة التخبيففففة ، جامعففففة مج ،استخجام طالب الجامعات اليسشية لمحؾسبة الدحابية في التعميؼ واتجاىاتيؼ نحؾىا
 8746ديدسبخ   (.43مجمة أبحاث، كمية التخبية ، جامعة الحجيجة، العجد ) ،الحجيجة

  ( مففؽ التعمففيؼ األساسففي ففففي 3 -4تففؾفخ معففاييخ الترففسيؼ ففففي عشاصففخ كتففب الخياضففيات لمرفف ؾ  األولفففى ) مففج
 مجمة البحؾث والجراسات العخبية، القاىخة، مرخ.  الجسيؾرية اليسشية،

 ( مؽ التعميؼ األساسي في الجسيؾرية اليسشية 3 -1معاييخ ترسيؼ عشاصخ كتب القخاءة لمر ؾ  الثالثة األولى )
بخايخ ف قبؾل نذخ  (.445ىخة، مرخ، العجد )مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الش ذ، القا .مؾل والؾاقعالسأ

8787. 
 (فاعمية استخجام نغام مؾدلMoodle عمى التحريل السعخفي واألداء السيار  في مقخر )Reading2)) ج  ل

السجمة العخبية لمتخبية العمسية والتقشية،  جامعة صشعاء، باحث ثاني.-طمبة قدؼ المغة اإلنجميدية بكمية التخبية
 .8744(.3جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا، العجد )

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

 .8745يؾنيؾ ، (45(،العجد )2)
 الدحابية لمجامعات اليسشية بشاء اطار باستخجام الحؾسبة Cloud Computing Framework for Yemeni 

Universities8743 السؤتسخ العمسي األول في تقشية السعمؾمات والذبكات، جامعة األنجلذ، ، باحث ثاني 
  والتكشؾلؾجيا، العمؾم ورقة عسل "التعميؼ اإللكتخوني في جامعة األنجلذ، السؤتسخ العمسي لمتعميؼ اإللكتخوني جامعة

 .8743، صشعاء
 مجمة جامعة ك ايات شبكات السعمؾمات ألعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية جامعة صشعاء ومج  تؾفخىا لجييؼ ،

 .8743،  8، العجد 5صشعاء لمعمؾم التخبؾية والش دية، السجمج 
 "السعمؾمفات واالترفاالت نفجوة تظبيقفات تقشيفات نذفخ ففي  "التعميؼ اإللكتخوني في الجامعات اليسشيفة الؾاقفع والسفأمؾل

 .8747ةبخيل ، جامعة السمػ سعؾد الخياض، في التعميؼ والتجريب
 :التي درسيا السقررات

 التدريس جية السقرر م
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 التدريس جية السقرر م
 

ةدارة أعسفففال جامعفففة دار  وماجدفففتيخ، كميفففة التخبيفففة جامعفففة صفففشعاءماجدفففتيخ  مشاىج البحث العمسي  .4
 وإدارة االعسفففففال والسحاسففففبة جامعفففففة تقشيفففففات السعمؾمففففاتالدففففالم، وماجدففففتيخ 

 ففففي كميفففة اليشجسفففة والتقشيفففة  وكميفففة العمفففؾم اإلداريفففة والبكفففالؾريؾس  األنفففجلذ،
 .جامعة األنجلذ وكمية اآلداب

 كمية التخبية جامعة صشعاء. .الحجيثةجيدة األ  .8
 كمية التخبية جامعة صشعاء. تكشؾلؾجيا التعميؼ.  .3
كميففففففة التخبيففففففة جامعففففففة صففففففشعاء وطففففففالب ريففففففاض األط ففففففال جامعففففففة العمففففففؾم  التعميؼ االلكتخوني  .1

 والتكشؾلؾجيا.
كميفففة التخبيفففة جامعفففة صفففشعاء وكميفففة الرفففيجلة الجامعفففة اليسشيفففة والكميفففة العميفففا  أساسيات حاسب آلي.  .2

 لمقخآن الكخيؼ والجامعة الؾطشية.

 كمية العمؾم اإلدارية جامعة االنجلذ. أساسيات الذبكات.  .3

كميففففففة التخبيففففففة جامعففففففة صففففففشعاء وطففففففالب ريففففففاض األط ففففففال جامعففففففة العمففففففؾم  طخق تجريذ الحاسؾب.  .4
 والتكشؾلؾجيا.

 .األنجلذجامعة  العمؾم اإلداريةكمية  التجارة اإللكتخونية.  .5
ةدارة مذفففففففففففففففففففاريع نغفففففففففففففففففففؼ   .6

 السعمؾمات
 كمية العمؾم اإلدارية جامعة االنجلذ.

 كمية التخبية جامعة صشعاء.ماجدتيخ  ترسيؼ التعميؼ.  .47
 جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا. وكمية العمؾم اإلندانية كمية التخبية جامعة صشعاء التعميسية. الؾسائل  .44
اسفففففففففففففففتخاتيجيات وطفففففففففففففففخق   .48

 التجريذ الحجيثة.
 جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.ورياض األط ال  كمية التخبية جامعة صشعاء

ميفففففففففففففففففففففارات االترفففففففففففففففففففففال   .43
 والتعميؼ.

جامعففة االنففجلذ  وكميففة العمففؾم اإلداريففة وكميففة اآلدابكميففة الحاسففؾب والتقشيففة 
 وجامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

 جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.ورياض األط ال  كمية التخبية جامعة صشعاء مقجمة في االنتخنت.  .41
 .جامعة االنجلذكمية العمؾم اإلدارية  .الدمؾك التشغيسي  .42

 
 

 

 :ومشاقذتيا الرسائل التي تم اإلشراف عمييا
وعزةه لجةان التحكةيم مةي  مالحظة: تم تحكيم العديد من أبحاث الترقيةة واألبحةاث السشذةهرة مةي مجةالت عمسيةة محكسةة

 .مؤتسرات جامعة األندلس
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 معمهمات الرسالة  الرفة اسم الباحث م
(عبخ الذبكة العالسية في حل LMS)التعميؼ ةدارةفاعمية نغام (، 2012) مذخفا درعان خجيجة عبج اليادي  .4

صشعاء واتجاىاتيؼ نحؾ التعميؼ -كمية التخبية طمبةالسدالة الخياضية لج  
 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتي، "اإللكتخوني

(، تظففؾيخ نغففام التففجريب التخبففؾي فففي الجسيؾريففة اليسشيففة فففي ضففؾء 8742) مذخفا أبؾىادي يحيى يحيى أنؾر  .8
 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،دكتهراهرسالة االتجاىات العالسية الحجيثة، 

(، أثفففخ تتفففابع أسفففاليب التفففجريب ففففي تشسيفففة ميفففارات ةنتفففاج البفففخامج 8744) مذخفا ماجج أحسج عمي عدالن  .3
لففجي طمبففة قدففؼ   Articulate Storylineالتعميسيففة باسففتخجام بخنففامج 

كميفففة  ،ررسةةةالة ماجدةةةتيمعمفففؼ الحاسفففؾب بكميفففة التخبيفففة جامعفففة الحجيفففجة، 
 .جامعة صشعاءالتخبية، 

( عمففففى التحرففففيل السعخفففففي Moodleنغففففام مففففؾدل) اسففففتخجامفاعميففففة (، 8744) مذخفا ىج  سعيج ثابت يحيي  .1
(( لفج  طمبفة قدفؼ المغفة اإلنجميديفة بكميفة Reading2واألداء السيار  في مقخر 

 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتي، جامعة صشعاء-التخبية
 بشاء اطار باستخجام الحؾسبة الدحابية لمجامعات اليسشية(، 8744) مذخفا أحسج الذيباني دمحم  .2

Cloud Computing Framework for Yemeni 

Universities ، كمية اليشجسة، جامعة األنجلذ، ،ررسالة ماجدتي 
 Webqustالسدففتخجمة فففي الؾيففب كؾيدففت  االسففتخاتيجية(، العالقففة بففيؽ 8744) مذخفا سسية أحسج قائج السخالفي  .3

واألساليب السعخفية في تشسية الت كيخ الشاقج لج  طمبة بخنامج معمؼ السجفال بكميفة 
 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتيجامعة صشعاء،  –التخبية 

السخحمففة  أثففخ اخففتال  أسففمؾب التففجريب اإللكتخونففي فففي اكدففاب معمسففي( 8744) مشاقذا دمحم حسيج عسخ  .4
( Web2) 8الثانؾيففة بأمانففة العاصففسة صففشعاء ميففارات تؾعيففف تظبيقففات الؾيففب 

 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتيفي التجريذ، 
نغؼ السعمؾمات السحاسبية في تحديؽ أداء كميات السجتسفع دراسفة  ( دور8744) مشاقذا جسال حدؽ صالح  .5

كميفة العمفؾم  ،ررسةالة ماجدةتيميجانية عمى كميات السجتسع الحكؾمية اليسشية، 
 اإلدارية، جامعة األنجلذ.

الؾسففائف فففي تشسيففة التحرففيل وميففارات الت كيففخ  فاعميففة بخمجيففة متعففجدة( 8745) مذخفا فاتؽ عمي الدياغي  .6
الخياضففففي لففففج  تالميففففح الرففففف الدففففادس األساسففففي بأمانففففة العاصففففسة صففففشعاء، 

 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتي
بخمجية متعجدة الؾسفائف ففي تشسيفة السيفارات الكتابيفة لفج  طمبفة  فاعمية( 8745) مذخفا فؤاد حدؽ الشساري   .47

كميففة  ،ررسةةالة ماجدةةتيقدففؼ التعمففيؼ األساسففي بكميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء، 
 .جامعة صشعاءالتخبية، 

رسةالة ( معؾقات تظبيق اإلدارة االلكتخونيفة ففي مرفشع أسفسشت عسفخان، 8745) مشاقذا حسيج حديؽ السؾدع  .44
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 معمهمات الرسالة  الرفة اسم الباحث م
 كمية العمؾم اإلدارية، جامعة األنجلذ. ،رماجدتي

( درجففة تففؾافخ أبعففاد السشغسففة الستعمسففة فففي ةدارة السففجارس األىميففة بسجيشففة 8745) مشاقذا أحسج راجح الخصيؽ  .48
 .كمية العمؾم اإلدارية، جامعة األنجلذ ،ررسالة ماجدتيعسخان، 

( أثففففففخ البشففففففاء التشغيسففففففي عمففففففى األداء الففففففؾعي ي فففففففي كميففففففات السجتسففففففع 8745) مشاقذا عبجالحكيؼ عبجه دمحم  .43
 .كمية العمؾم اإلدارية، جامعة األنجلذ ،ررسالة ماجدتيالحكؾمية اليسشية، 

( أثففففخ اسففففتخجام األدوات اإللكتخونيففففة التدامشيففففة واال تدامشيففففة فففففي عففففخض 8745) مشاقذا أمل تؾفق الؾرد  .41
االنذظة اإلثخائية عمى التحريل اآلني والسؤجفل لسقفخر كيسيفاء عامفة لفج  طمبفة 

كميففة التخبيففة،  ،ررسةةالة ماجدةةتي، قدففؼ العمففؾم بكميففة التخبيففة جامعففة صففشعاء، 
 .جامعة صشعاء

اسففتخجام حمقففات الشقففاش فففي ال رففؾل التقميجيففة واالفتخاضففية عمففى  ( أثففخ8746) مشاقذا مشال حسؾد مخغؼ  .42
 جامعفففة العمفففؾم والتكشؾلؾجيفففاالتحرفففيل ففففي مقفففخر المغفففة اإلنجميديفففة لفففج  طمبفففة 

 .جامعة صشعاءكمية التخبية،  ،ررسالة ماجدتي، واتجاىاتيؼ نحؾىا
 
 
 

 :والسيارات الذخرية الخبرات
 الجية الخبرة م

 .جامعة االنجلذ أدلة ولؾائح البحث العمسي ةعجاد  .4
العسفل عمفى ال رفؾل االفتخاضففية   .8

Virtual class. 
 جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا .و جامعة االنجلذ، 

االشففففففففخا  عمففففففففى نغففففففففؼ التعمففففففففيؼ   .3
 .االلكتخوني وعؽ بعج

مذخ  عمى نغام الفتعمؼ عفؽ بعفج جامعفة االنفجلذ، وشفارك ففي االشفخا  عمفى 
 العمؾم والتكشؾلؾجيا .بخامج جامعة 

التففففففففففففففففجريب عمففففففففففففففففى اسففففففففففففففففتخجام   .1
 .استخاتيجيات التجريذ الحجيثة

قفففففام بتفففففجريب أعزفففففاء ىيئفففففة التفففففجريذ ففففففي وجامعفففففة صفففففشعاء وجامعفففففة العمفففففؾم 
 والتكشؾلؾجيا وجامعة األنجلذ والسعيج الرحي صشعاء ومجارس الشيزة.

التففففففففففففففففجريب عمففففففففففففففففى اسففففففففففففففففتخجام   .2
السدتحجثات التكشؾلؾجية والتعمفيؼ 

 .خونياإللكت

قام بتدريب أعزاء ىيئة التةدريس مةي جامعةة صةشعاء وجامعةة العمةهم والتكشهلهجيةا 
 .صشعاء وجامعة األندلس والسعيد الرحي صشعاء ومدارس الشيزة

اإلشفففففخا  عمفففففى ترفففففسيؼ بفففففخامج   .3
 .تعميسية ةلكتخونية

 وجامعة األنجلذ. االشخا  عمى بعض بخامج جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا

معففففففففففففففاييخ الجففففففففففففففؾدة  تؾصففففففففففففففيف  .4
 .لمسؤسدات التعميسية

 .بحث عؽ معاييخ الجامعات لمتعمؼ اإللكتخوني
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 الجية الخبرة م
االشففففففخا  عمففففففى تففففففأليف وانتففففففاج   .5

 الكتب الجراسية؟
 جامعة األنجلذ، ووزارة التخبية والتعميؼ.

اإلشفففففخا  عمفففففى ترفففففسيؼ بفففففخامج   .6
 .وسائف الستعجدة

مذففخ  عمففى بففخامج الظففالب فففي كميفففة التخبيففة جامعففة صففشعاء وبففخامج معمسفففي 
 رياض األط ال جامعة العمؾم والتكشؾلؾجيا.

 تحيكؼ ومخاجعة بخامج لظالب الجراسات العميا كمية التخبية جامعة صشعاء. .مخاجعة بخامج الؾسائف الستعجدة  .47
التففففففففجريب عمففففففففى طففففففففخق التعمففففففففيؼ   .44

 .ال عال
وتفففففجريذ كتفففففاب ميففففففارات تعمفففففؼ كيفففففف تففففففتعمؼ لظفففففالب جامعفففففة العمففففففؾم  تفففففأليف

جامعفففة العمفففؾم والتكشؾلؾجيفففا تفففجريب أعزفففاء ىيئفففة التفففجريذ ففففي  و والتكشؾلؾجيفففا
 وجامعة األنجلذ والسعيج الرحي صشعاء.

أنغسففففففة اإلشففففففخا  عمففففففى مؾاقففففففع   .48
 .التعميؼ اإٌللكتخوني

 مذخ  عمى مؾقع جامعة االنجلذ.

 اإلشفففففففففففففففخا  عمفففففففففففففففى مشتفففففففففففففففجيات  .43
 .ةلكتخونية

مذخ  عمى مشتج  ابؽ اليسؽ ، وعمى مشتجيات جامعة األنجلذ وعشجي مشتفج  
 خاص بتكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات في اليسؽ.

االشفففففخا  عمفففففى ترفففففسيؼ الكتفففففب   .41
 السجرسية.

 وزارة التخبية والتعميؼ اليسؽ 

 .وجامعة االنجلذ كمية التخبية جامعة صشعاء اإلشخا  عمى بحؾث عمسية .  .42
 .وطالب الدراسات العميا مي مرر والدعهدية والدهدان كمية التربية جامعة صشعاء تحكيؼ أدوات بحؾث عمسية.  .43

اإلشفففففخا  عمفففففى ةنتفففففاج الؾسفففففائل   .44
 والتقشيات والسؾاد التعميسية.

مذففخ  عمففى بففخامج الظففالب فففي كميفففة التخبيففة جامعففة صففشعاء وبففخامج معمسفففي 
 والتكشؾلؾجيا.رياض األط ال جامعة العمؾم 

 
 

 الدورات الحاصل عمييا:
 تأريخيا مكان الحرهل عمييا ةمجال الدور  م

جامعففة األنفففجلذ وجامعفففة العمفففؾم  دورة ةعجاد بشؾك األسئمة  .4
 والتكشؾلؾجيا

و  2018
2010 

السذفففففففففففخوع األلسفففففففففففاني لتظفففففففففففؾيخ  دورة تؾصيف البخامج والسقخرات  .8
 التعميؼ، وجامعة صشعاء

و  2018
2014 

االعتسففففففاد االكففففففاديسي والجففففففؾدة،  تظؾيخ مشاىج الجامعات دورة  .3
 صشعاء.

 م.2014

مخكففففد تظففففؾيخ التعمففففيؼ الجففففامعي  اساليب التجريذ الحجيثة  .1
 جامعة صشعاء.

2009 
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 تأريخيا مكان الحرهل عمييا ةمجال الدور  م
 توشففففسم (ICDL)الخخرففففة الجوليففففة لقيففففادة الحاسففففؾب   .2

(Information Technology- word- Excel- 

PowerPoint-access- Internet) . 

السخكفففففففففففد يؾندفففففففففففكؾ، مشغسفففففففففففة ال
 القاىخة.الثقافي الخوسي، 

8775 

 8774 .مخكد مايشج فؾرمات، القاىخة .Website designترسيؼ مؾاقع االنتخنت   .3

4.  3D  ماكذD Max-3. .8773 كمية اليشجسة جامعة القاىخة 

 8773 معيج كيت لمتكشؾلؾجيا، القاىخة .Graphicدبمؾم ترسيؼ جخافيػ   .5

 8773 معيج تكشؾلؾجيا الجيل القاىخة صيانة الكسبيؾتخ.  .6

 8771 .كمية التخبية جامعة حمؾان .Photoshopفؾتؾشؾب    .47

 4666 معيج آزال، صشعاء. .windowsونجوز    .44
 األعسال اإلدارية التي مارسيا:

 التأريخ الجية العسل م
 حتى اآلن 8742 لمعمؾم والتقشية جامعة االنجلذ .والبحث العمسي عسيج الجراسات العميا  .4

 8742 - 8743 لمعمؾم والتقشية جامعة االنجلذ .عسيج التعمؼ عؽ بعج والتعميؼ اإللكتخوني  .8

 8742حتى  8743 كمية التخبية جامعة صشعاء رئيذ قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ.  .3

 8743 - 8748 كمية التخبية جامعة صشعاء. الكشتخول.  رئيذ  .1

عفففففففؽ بعفففففففج جامعفففففففة  مخكفففففففد الفففففففتعمؼ مجيخ الذئؾن األكاديسية .  .2
 االنجلذ.

8748 – 8743 

 8743 - 8776 كمية التخبية جامعة صشعاء. مقخر قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ .  .3

4.  
السدففففففففئؾل اإلعالمفففففففففي والثقفففففففففافي لشقابفففففففففة 

 أعزاء التجريذ بكمية التخبية صشعاء

  8748 - 8776 كمية التخبية جامعة صشعاء.

 8777 -4665 التخبية جامعة صشعاء. كمية مدئؾل كشتخول قدؼ المغة العخبية.  .5

 4663-4668 مجرسة عمسان السجان عسخان. مذخ  أنذظة في مجرسة ثانؾية.  .6
 السؤتسرات التي شارك مييا:الفعاليات و 

 االنعقادتأريخ  االنعقادمكان  الفعالية م
السففففؤتسخ العمسففففي الثففففامؽ لمجسعيففففة السرففففخية لتكشؾلؾجيففففا   .1

 ".اإلليكتخونيةالسجرسة "التعميؼ بعشؾان 
جامعففففففففففففة عففففففففففففيؽ شففففففففففففسذ، 

 القاىخة.
 2001كتؾبخ ا

السعمؾمفففات وتكشؾلؾجيفففا   السفففؤتسخ العمسفففي التاسفففع لفففشغؼ  .2
"االبتكففار واإلبففجاع لتقففجم صففشاعة بعشففؾان الحاسففبات عففؽ 

 .السحتؾ  اإللكتخوني"

مخكففففففففففد التشسيففففففففففة السحميففففففففففة 
بأكاديسيفففففة الدفففففادات لمعمفففففؾم 

 اإلدارية، القاىخة.

 م2002فبخايخ 

ديدففففففففففففففففففففففففففففففففففففففسبخ  جامعة حمؾان، القاىخة.السفففؤتسخ العمسفففي التاسفففع لمجسعيفففة السرفففخية لتكشؾلؾجيفففا   .3
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 االنعقادتأريخ  االنعقادمكان  الفعالية م
تكشؾلؾجيفففا "التعمفففيؼ بالتعفففاون مفففع جامعفففة حمفففؾان بعشفففؾان 

 .التعميؼ لحو  االحتياجات الخاصة "
2003 . 

كميفففففففففة التخبيفففففففففة ، جامعفففففففففة   .األل ية الثالثة يجثات تكشؾلؾجيفا التعميؼ فنجوة مدتح  .4
 السشرؾرة.

 .  2003فبخايخ

السفففففففؤتسخ العمسفففففففي الحفففففففادي عذفففففففخ لفففففففشغؼ السعمؾمفففففففات   .5
اإللكتخونيفة وتكشؾلؾجيا الحاسبات السؾاطشفؾن والدفجالت 

 .ذاكخة مجتسع السعمؾمات بعشؾان

مخكففففففففففد التشسيففففففففففة السحميففففففففففة 
بأكاديسيفففففة الدفففففادات لمعمفففففؾم 

 اإلدارية، القاىخة.

 .2004فبخايخ 

العمسففففففففي الثففففففففاني عذففففففففخ لففففففففشغؼ السعمؾمففففففففات  السففففففففؤتسخ  .6
الفتعمؼ اإللكتخونفي وعرفخ بعشفؾان وتكشؾلؾجيفا الحاسفبات 

 .بعشؾان التعمؼ اإللكتخوني وعرخ السعخفة السعخفة

مخكففففففففففد التشسيففففففففففة السحميففففففففففة 
بأكاديسيفففففة الدفففففادات لمعمفففففؾم 

 اإلدارية، القاىخة.

 .2005فبخايخ 

السفففؤتسخ العمسفففي العاشفففخ لمجسعيفففة السرفففخية لتكشؾلؾجيفففا   .7
جامعفة عفيؽ شفسذ  –مع كمية البشفات التعميؼ باالشتخاك 

"تكشؾلؾجيففا التعمففيؼ اإللكتخونفي ومتظمبففات الجففؾدة بعشفؾان 
 .الذاممة"

جامعففففففففففففة عففففففففففففيؽ شففففففففففففسذ، 
 القاىخة.

 2005يؾليؾ 

السففففففففؤتسخ العمسففففففففي الثالففففففففث عذففففففففخ لففففففففشغؼ السعمؾمففففففففات   .8
أدوات ومعففففاييخ تظففففؾيخ بعشففففؾان "ات وتكشؾلؾجيففففا الحاسففففب

ىشجسة البخمجيات لسدانجة صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات 
 .في مرخ

مخكففففففففففد التشسيففففففففففة السحميففففففففففة 
بأكاديسيفففففة الدفففففادات لمعمفففففؾم 

 اإلدارية، القاىخة.
 

 2006فبخايخ 

السففففففؤتسخ العمسففففففي الحففففففادي عذففففففخ لمجسعيففففففة السرففففففخية   .9
االلكتخونفي  " تكشؾلؾجيا التعمفيؼبعشؾان لتكشؾلؾجيا التعميؼ 

 ."وتحجيات التظؾيخ التخبؾي في الؾطؽ العخبي

جامعففففففففففففة عففففففففففففيؽ شففففففففففففسذ، 
 القاىخة.

 .2008مارس 

مخكففففففففففد التظففففففففففؾيخ التعمففففففففففيؼ  نجوة تظؾيخ أقدام العمؾم والخياضيات.  .10
 بجامعة صشعاء، صشعاء.

 2009أبخيل 

دورة تظفففففؾيخ أداء أعزفففففاء ىيئفففففة التفففففجريذ ففففففي جامعفففففة   .11
 صشعاء.

 مخكففففففففففد التظففففففففففؾيخ التعمففففففففففيؼ
 بجامعة صشعاء، صشعاء.

أغدفففففففففففففففففففففففففففففففففظذ 
2009. 

نجوة تظبيقات تقشيات السعمؾمات واالتراالت في التعميؼ   .12
 والتجريب.

جامعفففففففففففففة السمفففففففففففففػ سفففففففففففففعؾد 
 الخياض.

 2010ةبخيل 

وزارة التعمففففففففففففففففففففيؼ العففففففففففففففففففففالي  السؤتسخ الجولي الثالث لمتعميؼ اإللكتخوني   .13
 الخياض ،الدعؾدية

 م 2013فبخايخ 

سففففففففففففففففففففففففففففففففففبتسبخ  ، كميفففففففففففة التعمفففففففففففيؼ الس تفففففففففففؾح” عشفففؾان: ب السفففؤتسخ العمسفففي األول كميفففة التعمفففيؼ الس تفففؾح  .14
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 االنعقادتأريخ  االنعقادمكان  الفعالية م
 ،جامعففة العمففؾم والتكشؾلؾجيففا ” اقع التعميؼ الس تؾح في الؾطؽ العخبي وآفاق تظؾرهو 

 .صشعاء 
 م2013

 م2016 نؾفسبخ .صشعاء  ،جامعة األنجلذ السؤتسخ العمسي األول لمتقشية وشبكة السعمؾمات  .15
 م2017نؾفسبخ  .صشعاء  جامعة األنجلذ، السؤتسخ العمسي الثاني لمتقشية وشبكة السعمؾمات  .16
 م2018فبخايخ  .صشعاء  جامعة األنجلذ، السؤتسخ العمسي األول لآلداب والعمؾم اإٌلندانية  .17

 :السذارك ميياالعمسية الجسعيات 
 .لجسعية السرخية لتكشؾلؾجيا التعميؼا .4

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


