
 
 

  
 
 

 

 م0202ديسمبر 02اليوم األول  

 الحدث  التوقيت 

 التسجيل   00022 -02022

00022- 00002 

 The inaugural session الجلسة االفتتاحية

 السالم الجمهوري 

 القران الكريم 

 (محمد)د. منال سيد            كلمة أمين المؤتمر            

   مها أحمد إبراهيم محمد( ) د.                 المؤتمر   مقرركلمة   

 ) أ.د. محمد جالل سيد غندور(                  كلمة مقرر المؤتمر   

 عالء عبد العليم () أ.د. نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وشئون البيئة كلمة   

 ) أ.د. طريف شوقي فرج(      المؤتمر  كلمة المشرف العام علي 

  رئيس الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني كلمة   

 )أ. د. ياسر دكروري(                                             

   تحاد الجامعات العربيةالمساعد ال عامال ميناأل  كلمة  

 ( محمد رأفت محمود. أ.د  )                                                   

    كلمة رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر   

 أ.د. أمين السيد لطفي ( )                                            

 (Coffee Break)استراحة   20022 -00002

20022- 0002 

 

 Public Lecture  المحاضرة العامة

 جامعة بني سويف –ية اآلداب عميد كل –برئاسة0 أ. د. جودة محمد مبروك 

The keynote speakers 

   . ياسر دكروريألستاذ الدكتورأ

 رئيس الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني                                   

              ال العطيفي األستاذ الدكتور. أبو الع

 سبات والمعلوماتعميد كلية الحا                                        

 



 
 

  
 
 

 

20002- 20022 

   First session الجلسة األولى

  .على عباس دندراوي .نائب رئيس جامعة اسوان لتنمية البيئةأ.د.  رئيس الجلسة 0

  The keynote speaker الرئيسي المتحدث

 مدير مركز التعليم المفتوح .جامعة االسكندرية ين يأ. د. نجوى ابو العن

 Researchersالباحثون  

Prof. john farina  Professor at the University of Washington 

 كأداة فعالة  استخدام تطبيقات الجيل الثاني للشبكة االجتماعية العنكبوتية

دراسة تطبيقية على مقررات  لتحقيق نواتج التعلم ببرامج التعليم المعماري

كلية –ارية لمعم" بقسم الهندسة ا0و"تخطيط عمراني  0"تصميم معمارى "

 فيالهندسة جامعة بني سو

  سحر محسن عبد الرحمن رزق.دكتور مهندس 

 ( )مصر  جامعة بني سويف -كلية الهندسة مدرس التخطيط االقليمي

  0لألفراد بالنسبة والتطبيق ودواعي اإلنشاء أهميةالتشابك المعلوماتي 

  الخدمية والمؤسسات

  حمد أ محروس ميساء .د. أ

 االسكندرية جامعة والمعلومات المكتبات قسم ورئيس  المساعد والمعلومات لمكتباتا علم أستاذ

    داود حنفي تامر . د

 )مصر(المنوفية جامعة.  والمعلومات المكتبات بقسم المساعد المدرس

 لدي متعلمي اللغة  الرحالت العلمية عبر الويب ودورها في تنمية مهارات اللغة

 االنجليزية

 )مصر( حمد مصطفيد. هبه مصطفي م

 جامعة بني سويف  -كلية التربية . استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة االنجليزية المساعد

 استراحة الغداء

 



 
 

  
 
 

 

 م 0202 ديسمبر 00  الثانياليوم 

 الحدث التوقيت

 حاضرة العامةالم 02.22-00.22

 يد غندور     مقرر عام المؤتمر 0 أ.د. محمد جالل سرئيس الجلسة

 حدث الرئيسيالمت

 رامي إسكندر .أ.د .أ

 مدير المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات

ومدير وحدة التعليم اإللكتروني الرئيسية ووحدة إنتاج المقررات اإللكترونية 

 بجامعة المنصورة

00022 -00002 

 The second session  الجلسة الثانية

  إبراهيم محمد . مقرر عام المؤتمر  د. مها أحمدأ.   رئيس الجلسة 0

 المتحدث الرئيسي

  جامعة بنها –مدير البوابة االلكترونية  –د. ناصر الجيزاوي 

 Researchersالباحثون  

IOAN, DURA. Aleea Umbrei, Constanț a 

 دعم التعلم اإللكترونى لتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية فى التعليم العالى 

  كامل محمد مهران د. ياسمين السيد

 )مصر( جامعة أسوان -مدرس كلية التربية 

  نموذج ويكسWICS والتعليم عن ُبعد  

 د. أيمن على حسن على

 )مصر(مدرس بكلية التربية .جامعة االسكندرية 

  التعليم عن ُبعد فى مجال المكتبات والمعلومات فى العالم العربى بين النظرية

 والتطبيق

 محمد خميس السيد محمدأ.

 )مصر( باحث ماجستير بجامعة سوهاج

 رؤية  إستشراف مستقبل التعليم عن بعد فى تعليم الخدمة اإلجتماعية"

تحليلة للكتابات النظرية"

 محمد عبد الفتح عبد الفتاح إبراهيمأ.

 )مصر( جامعه حلوان.  مدرس مساعد 



 
 

  
 
 

 

 (coffee Break)استراحة   00.22 00.02

0.22-0.02 

 Third Session الجلسة الثالثة

 مدير مركز التعليم المفتوح .جامعة االسكندريةأ. د. نجوى ابو العنيين   0رئيس الجلسة 

 ث الرئيسيدالمتح

 بالجامعة  CIOأ.د. محمد حماد هندي مدير وحدة المشروعات  

 Researchersالباحثون  

Dr. Anastasia Dumitru .Literature at Lucian Blaga High School 

Constantza, Romania 

  دراسة  –التجربة الجزائرية في مجال التعليم عن بعد والجامعات االفتراضية

 نقدية

 )الجزائر( ، أ. سوسن سكيأ. دحمار نورالدين ، د. اسعيداني سالمي 

 جامعة محمد لمين دباغين ، جامعة الجياللي اليابس ،  جامعة محمد بوضياف

 بالجامعات علم التعليم عن بعد فى كليات التربية تصور مقترح العداد م

 المصرية

 سيدنبيلة فتحي د. 

 )مصر( وكيل إدارة بنى سويف التعليمية 

  ضمان جودة التعليم االلكتروني في الجامعات  واقع و تحديات 

 سميه عبد الباقي شاكريد. 

 (الجزائر) أستاذ مساعد بجامعة محمد األمين دباغين

 فى ضوء  دريب معلمى العلوم والرياضيات عن بعدأنموذج مقترح فى ت

 التقنيات التكنولوجية المعاصرة

 (مصر) أ. أيمن جابر حسونة علي ،أ.م.د. تفيده سيد أحمد غانم 

 معلم خبير وباحث إدارة تربوية،  أستاذ باحث المركز القومى للبحوث التربوية

 



 
 

  
 
 

 

0002 -0002 

 Fourth Session الجلسة الرابعة

 مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف  د. نادي عزت ة 0 رئيس الجلس

 ث الرئيسيدالمتح

 بنهاجامعة مدير مركز التعليم االلكتروني . محمد  محمدي غانم .أ. د. 

 Researchersالباحثون  

Dr. Anthony Savari Raj. Associate Professor of Philosophy 

Manipal University Jaipur 

 ت التعلم النقال فى التعليم الجامعى فى ضوء بعض الخبرات العالمية استخداما

 المعاصرة

 د. خالد صالح حنفي محمود

 )مصر( جامعة اإلسكندرية. مدرس أصول التربية 

  واقع إستخدام التعليم اإلفتراضى والتعليم النقال فى برامج التعليم عن بعد

  على ضوء بعض خبرات وتجارب عربية وعالمية

 محمود أمين شحاته عزةد. 

 )مصر( مدير قسم رعاية الموهوبين بإدارة أبشواى التعليمية بمحافظة الفيوم  

 تكنولوجيا المحمول وتعليم وممارسة التمريض 

  شيماء حسن محمدي، د.هند عبد اهلل السيد د. حنان الزبالوي حسن مندور، د.

كلية التمريض جامعة بنها  كلية التمريض جامعة بني سويف، كلية التمريض جامعة حلوان ،

 )مصر(

  الويب االجتماعي ودوره في ارساء قواعد التواصل العلمي الرقمي وتبادل

 المعرفة فيما بين الباحثين

 .مصر( مها أحمد إبراهيم محمدد.م. أ( 

  التخطيط لتقديم خدمات معلوماتية في المكتبات الجامعية بإستخدام بعض

 تطبيقات الهواتف الذكية 

  بد اهلل أحمد العطابأ. محمد ع

 (اليمن) ءمدرس مساعد المكتبات بجامعة صنعا



 
 

  
 
 

 

0002 – 0002 
 "والتعليم عن بعد تعلم آليات التكامل بين بيئات الالمائدة المستديرة "

  الفسلفة بكلية اآلداب .جامعة بني سويفرئيس قسم  .عصمت نصار0 أ.د. رئيس الجلسة

0.02 02.22 

  الجلسة الختامية والتوصيات

 أ.د. محمد جالل سيد غندور      مقرر عام المؤتمر                  

 أ.د. محمد حماد هندي             رئيس لجنة التوصيات                 

 مقرر عام المؤتمرد. مها أحمد إبراهيم            أ.م.                 

 ين عام المؤتمرأ.م.د. منال سيد محمد             أم                 

 استراحة الغداء ، ثم مغادرة مصحوبة بسالمة اهلل

 


