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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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 :المـؤهالت العـلمية 

   جامعة دمنهور -كلية التربية 

 2212(    ا التعليم يتكنولوج) رق التدريس دكتوراه في التربية تخصص مناهج وط
 ا التعليم  يتكنولوج: التخصص الدقيق 

 مع  التوصية بالطبع والنشر
 قام على الوسيط التعليمي المتحرك في عالج صعوبات القراءة والكتابةفاعلية برنامج كمبيوتر " عنوان الرسالة 

 "لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم غب المرحلة االبتدائية 
 جامعة االسكندرية  -  دمنهور بكلية التربية 

 2222  (تكنولوجيا التعليم ) ماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس 

 .التعليم  تكنولوجيا: التخصص الدقيق 
 تقدير ممتاز

موقع األهداف التعليمية في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط على تحصيل الطالب  اختالفأثر " : عنوان الرسالة
 ". المعلمين لمفاهيم تكنولوجيا الوسائط المتعددة واتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم

   جامعة االسكندرية  -كلية التربية 

 //تقدير جيد1991الخاصة في التربية         دبلوم 

 البيانات الشخصية

 مها دمحم بدر أحمد أبو طاحون  :االســـم      
 1991سبتمبر  22: تاريخ الميــالد
 أنثى: النـوع          
 متزوجة: الحالة االجتماعية 
 مدرس : الوظيفة         
 المناهج وطرق التدريس: القسم            
 (تكنولوجيا التعليم ) مناهج وطرق التدريس : التخصص       
 التعليم  تكنولوجيا: التخصص الدقيق 
 .جامعة دمنهور –كلية التربية: مكان العمل     
 .ش تقاطع جالل حماد مع محمود مقلد 5ميامي    -االسكندرية  : عنوان السـكن 
 21222515591:  التليفون المحمول 
 mayuha2003@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 

mailto:mayuha2003@yahoo.com
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   جامعة االسكندرية   -كلية التربية 

 .تقدير جيد جدا1992   (لغة انجليزية)دبلوم عام في التربية تخصص 
   جامعة االسكندرية  -كلية اآلداب 

 تقدير جيد جدا1999( دراسات صوتية)آداب تخصص ليسانس  
 :الجمعيات العلمية 

 مصر مقرها القاهرة جامعة حلوان  –صرية لتكنولوجيا التعليم الجمعية الم 
   1991عضوة من أعضاء الجمعية منذ عام 

   الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 
 1999عضوة في الجمعية منذ عام 

 القاهرة ب الجمعية المصرية لصعوبات التعلم 
   2229عضوة منذ 

 :علي الشبكة العالمية  مجالت علمية 

 LD on line 

 AdLit.org 

 : المؤتمرات العلمية

 مؤتمرات الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم. 
  مؤتمرات الجمعية المصرية لمناهج وطرق التدريس. 
  2225 مؤتمر الجمعية المصرية لصعوبات التعلم. 

 :عليها ةالدورات الحاصل

  في مجال صعوبات التعلم: 
   جامعة عين شمس  -كلية الطب 

 .جيد جدا: تقديرب            1992راض تخاطبدبلوم أم
 قدمها عامل مع ذوي صعوبات التعلم التي يكمستمعة بدورات رفع كفاءة المعلم للت التحقت 

 .باإلسكندريةوزارة التربية والتعليم   -إدارة شرق التعليمية  -مركز تعدد مصادر التعلم  
  في مجال الحاسب االلي: 

 NewHorizons    االسكندرية 

Microsoft Certified Technical Education Center  
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 Visual Basic. Net2002دورات  معتمدة من ميكروسوفت في لغة البرمجة

Course 2373Course 2559Course 2389Course 2071 

  دارة مواقع على اإلنترنت  باإلسكندريةمن جامعة سنجور ورشة عمل للتدريب على إنشاء وا 
2212 
 A suivi  la formation : atelier Transfer “ Creation et Gestion d’ unدورة 

cours en ligne” 
  في مجال التربية: 

    جامعة االسكندرية -دمنهور    بكلية التربية  
 1999الجامعي     معلم العداد دورة تدريبيةإل

 
 

  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس FLDP–  جامعة االسكندرية. 

 Effective Crisis Management    2002على دورة في حصلت=   

 Effective Meetings Management    2002حصلت على  دورة في=    

 Effective Teaching (T1) 2002حصلت على  دورة في= 

 Credit Hours (T10)    2002حصلت على  دورة في= 

 وزارة التعليم العاليCentral Unit of ICT Training   (CUICTT) 

      ICTP7002مصفوفة برامج 

  الخبرات الحاصل عليها : 

 .خبرة في التدريس من خالل العمل في مجال التدريس في الجامعة وفي المدارس = 

 .امل مع ذوي االحتياجات الخاصةخبرة  في التع= 

 


