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 التسجيل 03.8-03.8

 إفتتاح المعرض الفنى  03.8:  0

 الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 03.8-11

 القرآن الكريم  –السالم الوطنى  

 التربية النوعية كلية لفيلم تسجيلي  

 
 / هاني حلمي االستاذ الدكتور كلمة مقرر المؤتمر 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 
 / صالح شريف األستاذ الدكتور كلمة رئيس المؤتمر 

 عميد الكلية 

 
 / مرفت عسكر معالي األستاذ الدكتوركلمة 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 
 / خالد عبد البارى معالى االستاذ الدكتور كلمة 

 رئيس الجامعة 

 
 ممدوح غراب  معالى األستاذ الدكتور /كلمة 

 محافظ الشرقية 

 التكريم  

 استراحة ) بريك (  00.11-00.11 

 الجلسة األولى :  قسم االقتصاد المنزلي تخصص ) تغذية (  -السبت  –اليوم األول  113.8-1388 

  
 إدارة الجلسة 

 رامقر     ين  يوسف عبد العزيز الحسانأ.د/ رئيسا              سونيا صالح المراسي  أ.د/

  معقبا                    أحمد على أمينأ.د /      امعقب    .د / عبد الغنى محمود عبد الغنىأ
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 ورقة عمل 

Effect of Nutrition Genomic synthesis and healthy states 

 أ.د / عبد الغنى محمود 

 

( التركيب الكيميائي فى المركبات النشطة  Steva rebaudanaأوراق األستيفا ) 

حيويا ، األنشطة المضاده لألكسدة ، التأثيرات المضاده الرتفاع سكر الدم وتشلب 

 الشرايين .

 هبه الغمرى           أ.د / يوسف الحسانين         د/ دعاء النساج 

 
 أهمية بعض الخضروات لتحسين الصحة العامة لبعض الفتيات للمرحلة االعدادية 

 مرفت محمد كمال        أ.د/ هانى حلمى          أ.م.د / حنان الصادق 

 
والملوخية المجففة على إناث الفئران المصابة اللبن البقرى كامل الدسم المجفف، أثر

 بهشاشة العظام 

 د / أسماء محمد إبراهيم الجمل  

 
 التأثير المضاد للسمنه لبذور الكتان وثمار االفوكادو فى الفئران المصابة بالسمنه 

 أميرة أحمد حموده     أ.د / عماد الخولى      د / طارق عفيفي 

 
 دور أوراق الحلبة ومستخلصها كمضاد لحموضة المعده ودم فئران التجارب 

 أ.د/ هانى حلمى             أ.م.د / حنان الصادق           فاتن مسلم     

 (ستخصص)مالب-قسم االقتصاد المنزلي-الجلسة الثانية-السبت –اليوم األول  0.11-2.11 
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 إدارة الجلسة 

 أ.د / عادل الهنداوى       مقررا                           سالمان     رئيسا  أ.د / أحمد على

 أ.د / محمد البدرى         معقبا                             معقبا         ا.د / اشرف هاشم   

 ورقة عمل 

التكنولوجيا الحديثة للمالبس والنسيج والتقنيات اليدوية والتراثية ودورها فى خدمة 

 المشروعات الصغيرة 

 أ.د / سميحة على ابراهيم باشا 

 ورقة عمل 

النظم االيقاعية للمحميات الطبيعية المصرية كمصدر لتصميم بعض المنتجات النسيجية 

 وتعزيز قيم االنتماء الوطنى لدى طالب الجامعة 

 أ.د / أشرف محمود هاشم 

 بحث 

 أداء الحياكات ألقمشة الميكروفيبر بولستر المعالج بأكسيد التيتانيوم النانومتري 

 د/ ريم محمد نوفل            د / منى محمد على     د/ إلهام العناني 

 استحداث تصميمات ملبسية لفتيات الجامعة في ضوء سمات الفن الحديث.

 نهي فوزي       أ.د/ عادل الهنداوي      أ.د/غادة عبد الفتاح      أ.م.د/عواطف بهيج
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المستعملة في انتاج مستلزمات مرحلة  إعادة استخدام مالبس األطفال المطرزة غير

 الطفولة المبكرة عالية القيمة الوظيفية والجمالية.

 د.غادة عبد القادر       د. كريمة أحمد الحسيني

 صياغة معاصرة للرموز الشعبية السعودية في منطقة نجد وتطويعها لزخرفة المالبس.

 د.سوزان علي عبد الحميد

  ( اإلدارةتخصص )  -قسم االقتصاد المنزلي   - الثالثةالجلسة  -السبت  –اليوم االول  3.3.-03.8 
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 مقررا       أ.د / وفاء شلبي                    رقبان           رئيسا       أ.د/نعمة مصطفي 

 أ.د / إيناس ماهر بدير        معقبا                 ى محمد طه زغلول     معقبا  أ.د / سلو

 أ.د / نجالء فاروق الحلبي        معقبا 

المساندة االجتماعية للشباب وعالقتها بإدارة الوقت المخصص للمشاركة فى التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية 

 أ.د/ نعمة رقبان                                        مايسه أحمد الحبشى           

فاعلية برنامج ارشادي لتنمية وعي الشباب الذكور المقبل على الزواج بآليات التأهيل 

 األسرى 

 ريهام اسماعيل الشربينى                              دعاء محمد ذكى 

 االستقرار الوظيفي وعالقته بإدارة قلق المستقبل كما يدركه اصحاب العماله المؤقته 

 دعاء محمد ذكى                                      صافى محسن 

فى تنمية التفكير االبداعى ومفهوم الذات   Scamperفاعلية استيراتيجية توليد األفكار 

 زلي لدى طالبات الصف األول الثانوى األكاديمى فى مادة االقتصاد المن

 د/ سهام أحمد رفعت 

فاعلية استخدام نموذج      البنائي فىتنمية القدرة على اتخاذ القرار ، والتحصيل 

تلميذه من تلميذات  01المعرفى لدى تلميذات المرحلة االعدادية وذلك على عينه قوامها 

الفتاح  قواز التابعة االدارة بركة السبع الصف الثانى االعدادى بمدرسة المهندس عبد 

 التعليمية بمحافظة المنوفية.

 مريم حامد عبد الحميد

فاعلية استخدام استراتيجية عظم السمكة في تنمية مهارات التفكير المنظمي وتحسين 

 جودة الحياة لدي التالميذ المعاقين سمعياً في مادة االقتصاد المنزلي.

 مريم محمد ربيع

تدريس االقتصاد المنزلي باستخدام المدخل الجمالي لتنمية التفكير التأملي والقيم 

 االخالقية لدي طالبات االعدادي المهني

 مديحة حمدي السيد

 الغذاء 0.11 

 قسم العلوم التربوية والنفسية  -الجلسة األولى  -السبت  –اليوم األول  113.8-1388 
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 إدارة الجلسة 

 أ.د / فوقية حسن        مقررا                            دين عالم       رئيسا   أ.د/ صالح ال

 أ.د / سعيد مرسي              معقبا                             أ.د /  عادل سعد          معقبا 

 
 التكنولوجيا التعليمية المساعده للطالب الصم وضعاف السمع الملتحقين بالتعليم الجامعى 

 أ.د / إيهاب عبد العزيز الببالوى 

 
 ورقة عمل 

 االتجاهات الحديثة فى العالج السلوكى المعاصر 

 أ.د / جمال عطية فايد 

 
 ورقة  عمل 

 مكونات الكفاءة الذاتية والنفسية لدى المعلم 

 أ.د / فوقية حسن رضوان 

 

توظيف االختبارات التكيفية المحوسبة فى تقدير االحتياجات الدراسية للمتعلمين وتعزيز 

 التعلم 

 أ.د / اسماعيل الوليلي 

 
 تقويم المتعلمين إستنادا الي المعايير المرجعية 

 أ.د / صالح الدين عالم

 قسم التكنولوجيا التعليم  –الثانية  الجلسة   -السبت  –اليوم األول  0.11-2.11 
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 أ.د.السيد شهده.                  مقررا                    أ.د.إبراهيم عطية             رئيسا  

 معقبا                             أ.د عالء متولي                              معقبا        أ.د أشرف عبداللطيف

 
فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج عبر البالك بورد في تنمية مهارات انتاج 

 البرامج اإللكترونية وأنماط التعلم والتفكير واالتجاه نحوها لدى طالبات كلية التربية.

 طجامعة دميا -كلية التربية-د.يسري أبو العينين  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

 
 االختبار االلكتروني للمعاقين بصريا )دراسة تحليليه(.متطلبات 

 د.إيمان جالل  مصمم تعليمي بجامعة الزقازيق دكتوراه تكنولوجيا التعليم ج.عين شمس

 
فاعلية برنامج قائم علي األلعاب االلكترونية التعليمية لتنمية التحصيل والتفكير 

 األولى من التعليم األساسياالبتكاري لدي التالميذ المعاقين سمعيا بالحلقة 

 جامعة الزقازيق -د.أسماء محمود   مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية 

 
 معايير تصميم المواقع التعليمية وانتاجها."رؤية ابداعية"

 يقجامعة الزقاز -د. إيمان جمال     مدرس بقسم  تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية

 
 تصميم بيئات التعلم النقال القائمة على الواقع المعززمعايير 

 غادة عبدالعاطي  /  م.م
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 قسم علوم تربوية ونفسية   –الجلسة الثالثة  -السبت  -اليوم األول   2.11-1.04

 
 إدارة الجلسة 

 أ.د / عبد المنعم نافع        رئيسا                           أ.د / مختار الكيال        مقررا 

 أ.د / فوقية حسن            معقبا                            أ.د / محمد ناصف        معقبا 

 
 فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى توظيف الذكاء االقتصادى لتعزيز ريادة األعمال 

 أ.د / عادل محمد العدل 

 

برامج رعاية الموهوبين بالجامعات ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس والطالب 

 أ.د صالح شريف عبد الوهاب                                        د/ نورهان حسين النشوى 

 
 تخصص ) صحة نفسية ( 

 األداء الوظيفي األسري وعالقته باالكتئاب لدى المراهقة 

 أ.د / محمد سعفان                سارة ابراهيم              د/ والء فوزي

 
 ورقة عمل 

 التعليم النوعى وصقل الشخصية أطروحة تفاؤلية لدعم إعداد المعلم النوعى 

 د/ سها عبد الوهاب بكر أبووردة 

 
 ورقة عمل 

 اسس اعداد المعلم النوعى 

 أ.د / عزه المرصفى 

 الغذاء 0.11 

 قسم التربية الموسيقية   -ولى  الجلسة األ -السبت  –اليوم األول  00.11-0.11 
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 إدارة الجلسة 

 أ.د / سهيرعبد العظيم                    مقررا  رئيسا            أ.د / نبيل عبد الهادى شوره

 أ.د / إيهاب حامد عبد العظيم           معقبا  اللطيف          معقبا        أ.د / شيرين عبد

 
دراسة تحليلية للمقالة الثانية من مخطوط الرسالة الشرفيه فى النسب التأليفيى لصفى 

 الدين األرموى 

 أ.د / إيهاب عاطف                                                 الباحثة / دوالجى تاوضروس  

 
برنامج مقترح الستخدام الوسائط المتعددة فى تنمية أداء بعض المهارات العزفية للطالب 

 المبتدئ على آلة العود 

 الباحث / ابراهيم أحمد غريب      أ.د / إيهاب عاطف                    أ.د / أحمد بديع     

 
من خالل مخطوط  دراسة مقارنة بين آالت السنطور والسنطير والقانون حديثا وقديما

 كتاب كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب 

 الباحثة / زينب احمد غريب         ف     أ.د / إيهاب عاط              أ.د / إيهاب حامد 

 
 ورقة عمل " الموسيقى العربية بين الواقع والمأمول " 

 أ.د / نبيل محمودعبد الهادى شورة 
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 ا.د / على عجوة     مقررا                   ئيسا                  .د / ماجى الحلوانى    رأ

  أ.د / محمود حسن   معقبا      ا.د / محمد معوض معقبا أ.د / عبد العزيز السيد    معقبا  

 
 رؤية مستقبليه لتفعيل دور االعالم التربوى فى تعزيز األمن الفكرى لكطالب المدارس 

 أ.د / أحمد حسين 

 
 دور رسوم الكاريكاتير فى الصحف المصرية فى معالجة القضايا القومية 

 الباحث أحمد عمران 

 
 الثقافة فى خدمة المجتمع 

 أ/ سعيد عبده مصطفى 

 
فاعلية برنامج قائم على الدراما المسرحية فى تنمية بعض مهارات ىاالتصال الفعال 

 لتالميذ المرحلة االبتدائية ) دراسة تجريبية ( 

 م.م/ أمينة عامر بيومي 

 (
ة 

ع
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1 ) 
 

2.11-1.04 
 قسم التربية الموسيقية  -الجلسة الثالثة  -السبت  -اليوم األول  

 ) الصولفيج وااليقاع واالرتجال الموسيقى ( تخصص 

 
 .د / أميرة سيد فرج      رئيسا                     أ.د / جيالن أحمد عبد القادر      مقررا أ

  أ.د / كرم مالك           معقبا                        أ.د / ابتسام مكرم                   معقبا

 
لدى طالب المدارس من خالل واالبتكار االيقاعى برنامج مقترح لتنمية االنتماء الوطنى 

 األغانى الوطنية

 أ.م.د / لمياء أحمد عبد الفتاح  

 
طريقة مقترحة لتحسين االرتجال الموسيقى التعليمى باستخدام هرمنة المقامات 

 الجريجورية 

 أ.م.د / رانيا عادل محمد الهادى                             الباحثة / إيمان زين العابدين 

 

دراسة تحليلية السلوب أداء المقدمة الكورالية للموسيقى الدرامية ) كارمينا بورانا ( 

 للمؤلف الموسيقى كارل أورف 

 أ.م.د / محمود على فرج ) الكويت ( 

 
 ورقة عمل " فن العزف على آلة الكمان " 

 أ.د / محمود محمد بيومي 

 
 دراسة تحليلية عزفية لرقصات البيانو فى المجر عند دونانى ارنو  

 الباحثة / سارة مجدى

 الغذاء 388. 

 قسم التربية الفنية  -الجلسة األولى  -السبت  -اليوم األول   0.11 -00.11 
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 أ.د/ محمد حافظ             رئيسا                             أ.د / سعد العبد           مقررا 

 أ.د / غالية الشناوى     معقبا  أ.د / حكمت بركات   معقباأ.د / عبلة كمال الدين     معقبا  

 
الفكر الرياضي والهندسي فى الزخرفة الهندسية االسالمية كمصدر لتصميم اللوحة 

 الزخرفية المجسمة 

 أ.د / عبد العظيم العطوانى                م.م / محمد محمود عبد السالم     

 
 ورقة عمل 

 الفن والالفن فى تصويرما بعد الحداثة .

 أ.د / يونس مصطفى 

 
 ورقة عمل 

 تنوع اساليب التعبير عن المرآه فى مختارات من التصوير الحديث والمعاصر 

 أ.د / سعد العبد 

 
 ورقة عمل 

 النظريات العلمية والتكنولوجية المعاصرة كمصدرإلثراء الفنون البصرية والتصميم 

 أ.د محمد حافظ الخولى 

 زيارة المعرض  1388-03.8

 قسم التربية الفنية -الجلسة الثانية - السبت -اليوم االول  1.04 -2.11

 
 أ.د / محمد الشوربجي          رئيسا                     أ.د / حسن سليمان         مقررا

   أ.د / منصور منسي             معقبا                      أ.د / سعد العبد              معقبا

 

 واثرها علي تنشئة الطفل العربيصميم شخصيات الرسوم المتحركة ت

 شحته حسنى حسين

 أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية سابقا ، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة 

 
 أبعاد متعددة من الزخرفة الهندسية كمصدر للتصميم الزخرفي اإلبهامى 

 م.م/ محمد محمود عبد السالم

 
الفنان على المليجي النتاج خزفيات بنائية االستفادة من الرموز الشعبية فى أعمال 

 معاصرة .

 الباحثة / سارة حمدى حسان 

 
 التصوير المصرى المعاصر بين االصاله والتغريب 

 أ.م.د / هند عماد الصافتى 

 
 صياغات نسجية معاصرة تعتمد على االسس الفكرية لفن الروالج العداد معلقة نسيجية 

 الباحثة / إيناس جبريل ابراهيم 

 الغذاء  388.
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 2102/ مارس /  1/ اليوم الثانى 
01.11-00.11 

 2قاعة 
 قسم العلوم التربوية والنفسية –الجلسة األولى  -األحد-اليوم الثانى  

 
 أ.د / محمد المرى اسماعيل      رئيسا                    أ.د / مهنى غنايم               مقررا 

 أ.د / إيهاب الببالوى               معقبا                    أ.د / اسماعيل الوليلي         معقبا

 
ر نظرة االيجابي لتغييرؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفنى والتقنى فى ضوء التوجه 

 المجتمع نحوه فى المدارس والجامعات

 أ.د / محمد المرى اسماعيل

 
 ورقة عمل 

 التوجهات المستقبلية فى القياس والتقويم فى التعليم النوعى  

 أ.د / عايدة سيدهم اسكندر

 

 ورقى عمل 

بعض مشكالت التعليم الجامعى من وجهة نظركل من الطالب الصم بكلية التربية النوعية 

 ومدرسي لغة االشارة 

 د / اسالم عبد الستار

 
الدور الفعال للمجتمع فى توجيه ابنائهم ذوى االعاقة السمعية لاللتحاق بالتعليم 

 الجامعى) تصور مقترح ( 

 د / محمد أنيس 

 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على الوسائط االلكترونية فى تنمية مهارات التصميم الفنى 

 لمعلمى التربية الفنية 

 معلم أول / أحمد سعيد عبد العال 

  
الذكاء االجتماعى وعالقته بكل من مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى عينة من أطفال 

 المؤسسات االيوائية

 د / عبير محمد كمال                                           د/ رندا السيد أحمد  

  
 ورقة عمل 

 مؤسسات التربية وتمكين المرأه العربية من رؤية اسالمية 

 أ.د / مهنى غنايم

 قسم االقتصاد المنزلى   2102/ مارس /  1 –األحد  -اليوم الثانى   01.11-00.11 

  
 أ.د / فتحى محمد حسن          مقررا        لعزيز         رئيسا          أ.د / أشرف عبد ا

 أ.د / محمد صالح                 معقبا                 أ.د / خالد شاهين                  معقبا 

  
 ورقة عمل

 التأثير الوقائي لعشب البرسيم الحجازى ضد السمية الكبدية 

 د / أسامة ابراهيم النحاس       د / عبير السيد الخميس        

  
تأثير مسحوق بذور العصفرعلى فئران المصابة بداء السكرى و المغذاه على وجبة 

 عالية الدهن 



  
 المؤتمر الثالث ) الدولى الثانى ( 

جامعة الزقازيق  –كلية التربية النوعية   

 م.م/ محمد عبد اللطيف     ا.م.د / ياسر عبد العال   أ.د / فتحى حسن    أ.د / اكمل شوقي 

  
 تأثير محاليل مائية من قشرة الرمان على بعض العناصرالثقيلة 

 الباحثة منى عبد المنعم                    ا.د / عبد الحميد مح               أ.د / فتحى حسن

  
دراسات بيولوجية وبيوكيميائية على تأثير اينولين مسحوق اوراق الخرشوف على 

 جهاز المناعى للفئران .

 ا.د / فتحى حسن    أ.د / عبد العليم         أ.د / أكمل شوقى  الباحثة / عال صالح الدين  

  
 دراسات بيوكيميائية ونشاط مضاد للسكر لقشور باليكة جرانتوم 

 الباحثة / فاتن عبد العزيز   أ.د / ياسر عبد العال   أ.د / أكمل شوقى   ا.د / رحاب ابراهيم 

 استراحة ) بريك (  113.8-10388 

 قسم التكنولوجيا التعليم  –الجلسة األولى  -األحد  –اليوم الثانى  01.11-00.11 
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                               مقررا                                                                                                                               أ.د .عبدالعزيز طلبه                    رئيسا                        .د.عايدة سيدهمأ

          معقبا           أ.د.مجدي إبراهيما                     معقب    أ.د. اسماعيل محمد اسماعيل   

 

 نموذج إجرائي لدمج التكنولوجيا في التعليم العام بالوطن العربي

 أ.د.عادل سرايا  

أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وعميد كلية 

  التربية جامعة قناة السويس فرع العريش " سابقا "

 

 الرقمية الموجهة لتحسين األداء المعرفي المواصفات الفنية والتربوية للمثيرات البصرية

 لدى التالميذ ضعاف اإلنتباه ومفرطي الحركة

 د. صالح شاكر 

أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنصورة وكليات عنيزة  

 بالقصيم المملكة العربية السعودية

 

عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي المشكالت والمخاطر األخالقية األمنية الناتجة 

 وسبل الحد منها

أميرة رضا  /  د                                                     سليم عبدالرحمن /  أ.د

 مسعد.

 
فاعلية األلعاب االلكترونية على تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت التعليمية لدى 

 األطفال

نجالء سعيد/  د  

 
  Machine Learning مستقبل الذكاء اإلصطناعي و تعلم اآلله 

 د.منال البلقاسي 

 مدرس علوم الحاسب المعهد العالي لإلدارة وتكنولوجيا العلومات بكفر الشيخ

 

 كفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة إلعداد معلمي الدمج التربوي في ضوء المستحدثات التكنولوجية.

 د.امل الطاهر 

جامعة الزقازيق -كلية التربية النوعية -ذ تكنولوجيا التعليم المساعدأستا   



  
 المؤتمر الثالث ) الدولى الثانى ( 

جامعة الزقازيق  –كلية التربية النوعية   

 

التفاعل بين أنماط تنظيم المحتوي في بيئة التعلم التكيفي وأساليب التعلم  علي تنمية “

 مهارات تصميم وإنتاج صفحات الويب التعليمية لدي طالب كلية التربية النوعية

 هدى ثروت  

مبرمج مواقع تعليمية بالمنصورة   

 استراحة ) بريك ( 113.8-10388 

 قسم تكنولوجيا التعليم  –الثانية الجلسة  -األحد  –اليوم الثانى  10388-1388 
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 أ.د. نبيل جاد              مقررا                        أمل سويدان                 رئيسا    .د.أ

 امعقب           أ.د.زينب خليفة   معقبا    عمر عالم  /أ.د       امعقب   ت عتمانأ.د.الشحا

 
 تكنولوجيا التعليم: التطوير التعليمي ومنهج البحث التطويري 

 عبداللطيف الجزار /أ.د

 أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية البنات جامعة عين شمس

 
 التعلم السريع في عصر المعرفة 

 وفاء الدسوقي  /  أ.د

 أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة المنيا 

 

 توظيف االتجاهات الحديثة بمجال تكنولوجيا التعليم في تطوير برامج التدريب عن بعد 

 إبراهيم يوسف /  أ.د

 أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة األزهر بالدقهلية

 
 االلكترونية ودورها في تطوير البرامج األكاديميه بالجامعاتالختبارات ا

 أحمد فخري /  أ.م.د

 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية الدراسات العليا للتربية

 
 التعلم المصغر وتطبيقات الويب الجوال

 د. رجاء على                             أ.م.د.حلمي أبو موته        

 
 تصميم بيئات التعلم االلكترونية القائمه على التلعيبمتغيرات 

 أ.م.د. رفيق البربري 

 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية جامعة المنوفية

 
 التعلم االحترافي: الجاهزية و التواجد في البيئات اإللكترونية "

 الملك خالدد. مصطفى إبراهيم  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد جامعة 

 
 الَحوَسبَة السحابيَّة ودورها في تطوير اإلدارة التعليمية

 د.أُسامة محمد السعدوني دكتوراه في تكنولوجيا التعليم جامعة الزقازيق

 
متطلبات استخدام الواقع المعزز فى تنمية المهارات األكاديمية لدى الطالب المعوقين 

 . سمعياً بكلية التربية النوعية

 د. لبنى مطـــر                                      د. منى أبو المواهب     



  
 المؤتمر الثالث ) الدولى الثانى ( 

جامعة الزقازيق  –كلية التربية النوعية   

 قسم تكنولوجيا التعليم -الثالثة الجلسة   -األحد  -ى اليوم الثان 1388-0388 
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 محبات أبوعميرة             مقررا                                                    /أ.د             على محمد عبدالمنعم        رئيسا  /أ.د

                                                 معقبا            محمد زيدان      /أ.م.دبا                معق          أسامة هنداوي     / أ.د

 
 توظيف انترنت االشياء في التعليم : المبررات ، المتطلبات ،  المجاالت 

 جمال الدهشان   /  أ.د

 أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة المنوفية

 
 التصميم التعليمي رؤية معاصرة في ضوء مصادر التعلم الرقمية

 حنان الشاعر  /  أ.د

 كلية البنات جامعة عين شمس-أستاذ ورئيس قسم  تكنولوجيا التعليم  

 
 "أمراض التكنولوجيا الرقمية.. فى النفس البشرية"

 أ.د. إيمان عصفور

 جامعة عين شمس -كلية البنات -أستاذ المناهج وطرق التدريس 

 
 محفزات االلعاب وأهميتها في التعليم

 هناء رزق/ أ.م.د

 التعليم المساعد كلية التربية جامعة عين شمسأستاذ تكنولوجيا 

 2.11-1.11  قسم التكنولوجيا التعليم –الرابعة الجلسة    -األحد   - اليوم الثاني 

 
 أ.د.محمد الدسوقي               مقررا                       فارعة حسن           رئيسا  / أ.د 

 اأ.م.د. الغريب زاهر              معقب                         ا  محمد عبدالحميد      معقب/  أ.د
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 تكنولوجيا التعليم وجودة التعليم العام والنوعي في الوطن العربي

 أ.د. محمد عطية خميس

 أستاذ تكنولوجيا التعليم  كلية البنات جامعة عين شمس

لتطوير البرامج االكاديمية والنوعية فى  المدرسية الذكية والمحتوى الرقمى التفاعلى 

 الوطن العربي

 أ.د.صفاء سيد

  عميد المعهد العالى للحاسب االلى ونظم المعلومات
 STEAM   Educationالتكنولوجيا المتكاملة في  

 أ.د. زينب خليفة
الجامعيأستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة عين شمس ومدير مركز تطوير التعليم   

التوجهات المستقبلية" -المبادىء التطبيقية  -"األسس النظرية  المقررات اإللكترونية المرنة معرفيا     
أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية النوعية جامعة األسكندرية حلمي الفيل/ أ.م.د  

 1.11-1.11  توصيات المؤتمر ) قاعة المؤتمرات ( 

 الغذاء  1.11-0.11 

قاعة 
 اتالمنتد

0.11- 0.11  التكريم والحفل الموسيقى ) المنتديات ( 

 


