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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بيـــــــان حالـــــة
C.V 

 سعد هنداوي سعد محمد  /دكتور :    مــــــاالس

 م . 25/7/1973:   تاريخ الميالد

 دكتوراه .:  الدرجة العلمية 

  : المؤهل العلمي

في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان بعنوان " نموذج مقترح لمستودع الفلسفة دكتوراه  -
الوحدات التعليمية عبر اإلنترنت في ضوء معايير الجودة وأثره على بعض جوانب التعلم لدى طالب 

 امعاتمع توصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الج، 2011كلية التربية " 
 .المصرية

هل المعرفة تطوير مراكز منا "جامعة حلوان بعنوان  تخصص تكنولوجيا التعليمماجستير في التربية  -
 .2005 حتياجات الطالب والمعلمين واإلدارة المدرسية "ابمرحلة التعليم الثانوي العام في ضوء 

 جامعة حلوان . 2000عام  دبلوم خاص تخصص تكنولوجيا التعليم -

 م جامعة حلوان . 1996عام  مهني تخصص تكنولوجيا التعليمدبلوم  -

بتقدير جيد  كفر الشيخم جامعة  1995عام  تخصص تكنولوجيا التعليمبكالوريوس تربية نوعية  -
 جدًا.

 .: متزوج الحالة اإلجتماعية

كترونية التعامالت اإللعمادة  – استاذ تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني المساعد : الوظيفة الحالية
 .السعودية المملكة العربية جامعة الملك سعود  -واالتصاالت 

حاسب بشعبة نظم المعلومات بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا مدرس 
 جمهورية مصر العربية –اإلدارة بطنطا 

 :الجهات التي عمل بها

 . 1995من أخصائي تكنولوجيا التعليم مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ  -

ر الشيخ العام كلية التربية النوعية بكف تدريس المقررات التطبيقيةلقسم تكنولوجيا التعليم معيد ب -
 .1995/1996الدراسي 
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سبتمبر حتى 1996مجند بالقوات المسلحة فرع نظم ومعلومات إدارة الشرطة العسكرية يوليو  -
1997. 

العام ر الشيخ كلية التربية النوعية بكف تدريس المقررات التطبيقيةلقسم تكنولوجيا التعليم معيد ب -
 .1997/1998الدراسي 

ر الشيخ العام كلية التربية النوعية بكف تدريس المقررات التطبيقيةلقسم تكنولوجيا التعليم معيد ب -
 .2000/2001الدراسي 

 .2004يونية حتى  2001أغسطس  مدرس حاسب آلي وزارة التربية دولة الكويت -

حنى  2004يوليو بكفر الشيخ مركز التطوير التكنولوجي  ICDLرئيس قسم الشبكات ومدرب  -
 .2009أغسطس 

حتى ديسمير  2011الشيخ التعليمية في الفترة من يناير رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة كفر  -
 م2011

بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا اإلدارة  المعلوماتبشعبة نظم  استاذ مساعد -
 جمهورية مصر العربية –بطنطا 

عن بعد  بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم -تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني  استاذ مساعد -
 ........ . حتى األن 2011ديسمبر  جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية

 أعمال أخرى:

( سنوات بمدارس المرحلة 9مشرف على طالب قسم تكنولوجيا التعليم في التدريب الميداني لمدة ) -
 الثانوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ . 

بعمادة التعليم ( ISO9001:2008ممثل نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية ) -
 الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.اإللكتروني والتعلم عن بعد جامعة 

 ISOبناء نظام إدارة الجودة لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد وفق المواصفة القياسية ) -
( و حصول النظام الذي تم إعداِده للعمادة على شهادة االيزو من شركة 9001:2008

BUREAU VERITAAS  10/4/2014العالمية وقد اشارت صحيفة الرياض السعودية بتاريخ 
 م بذلك.

 الخبرات في مجال التدريس :

ية تدريس الجانب التطبيقي إلنتاج برامج الفيديو التعليمية لشعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوع -
 م.1995/1996بكفر الشيخ عام 
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نوعية بكفر لوصفية لشعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية التدريس الجانب التطبيقي لمادة الفهرسة ا -
 م.1995/1996الشيخ عام 

تدريس الجانب التطبيقي ألساسيات الحاسب اآللي لشعبة االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية  -
 م.1997/1998بكفر الشيخ عام 

 م.1998/1999عام  مدرس حاسب آلي بالمملكة العربية السعودية  -

 م. 2004حتى عام  2001مدرس حاسب آلي بالكويت  عام  -

 جامعة الملك سعود. التدريس بكلية التربية -
 الخبرات في مجال التدريب :

 بمركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ. ICDLتدريب  -

في مجال التعليم اإللكترونى تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة الملك سعود بالمملكة  -
  التالية:العربية السعودية على أنظمة التعليم اإللكتروني 

o ( نظام إدارة التعلم اإللكترونيLMS )blackboard . 

o  نظام إدارة الفصول اإلفتراضيةElluminate live . 

o التقويم واالختبارا( ت اإللكترونية على نظام إدارة التعلم اإللكترونيLMS )blackboard . 

o  القاعات الذكيةSmart classroom . 

o المحتوى الرقمي باستخدام برنامج  تصميمCourseLab . 

تقديم عديد من ورش العمل لمنسوبي عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك  -
 .(ISO9001:2008نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية )سعود حول متطلبات تطبيق 

 الدورات التدريبية :

ستخدام أجهزة الكمبيوتر ومعامل األوساط المتعددة واإلنترنت  - دريب الهرم مركز تبصيانة وتشغيل وا 
 .م4/12/1997إلى 22/11/1997جمهورية مصر العربية من التابع لوزارة التربية والتعليم 

ربية من جمهورية مصر العمركز تدريب الهرم التابع لوزارة التربية والتعليم بالكوادر اإلشرافية  -
 م .22/2/2001إلى  17/2/2001

ستخدام شبكات المعلومات  - مهورية جمركز تدريب الهرم التابع لوزارة التربية والتعليم بتشغيل وا 
 م.1/3/2001إلى  24/2/2001مصر العربية من 
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ربية بدولة وزارة التبهني والتربوي لمدرسي الحاسب اآللي للمرحلة اإلعدادية والثانوية التأهيل الم -
 .م13/11/2001إلى  6/10/2001من  الكويت

 م.10/3/2002إلى 4/2/2002من  وزارة التربية بدولة الكويتبالبرمجة في دورة  -

بية بدولة وزارة التر ب تأهيل معلمي الحاسب اآللي لتدريس موضوعات اإلنترنت بالمرحلة المتوسطة -
 م .16/3/2003إلى  15/2/2003من  الكويت

إلى  1/4/2007من  مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخب INTELمن أجل المستقبل التعليم  -
 م12/4/2007

تركيب وتشغيل وصيانة محطات اإلتصال باإلنترنت عن طريق األقمار الصناعية شركة ألكان  -
 م.18/8/2008 إلى17/8/2008من ر إكتوب 6لإلتصاالت بمدينة 

الغرفة التجارية الصناعية  ISO9001:2008مفهوم وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة  -
 م13/3/2012يوم واحد الرياض السعودية –

 BUREAUشركة  ISO9001:2008التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة  -
VERITAAS إلى  6/5/2012من  العالمية بعمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود

 م.8/5/2012

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعليم العالي -
 م5/9/2012إلى  4/9/2012من 

من  الملك سعودعمادة تطوير المهارات جامعة  ندوة هيكلة الكليات الواقع والطموح -
 ه22/11/1433ه إلى 21/11/1433

والحراك التطويري حول الهدف االستراتيجي التاسع  KSU2030ورشة عمل الخطة االستراتيجية  -
 ه.28/12/1433يوم واحد عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود)بناء تنظيم إداري داعم( 

 –قاعة الدروازة هـ. 23/1/1435م واحديو  ورشة عمل الجودة في كلية األداب الواقع والمأمول -
 جامعة الملك سعود

يوم  جامعة الملك سعودعمادة تطوير المهارات التعلم القائم على المجموعات  -
 ه.21/6/1435واحد

 Intensive Study for International ة لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدوليةقدراسة متعم -
Specification ISO9001:2008)) 5ثالثة أيام عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود-

 ه.7/7/1435



-6- 

 

عمادة تطوير  Using Google Instruments in Learningاستخدام أدوات جوجل في التعليم  -
 ه14/11/1435 المهارات جامعة الملك سعود

 Scientific Publishing in International النشر العلمي في الدوريات العالمية -
Periodicals  ه.22/11/1435-21يومان  عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود 

عمادة تطوير المهارات Education Podcasting and Mobile  البودكاست والجوال التعليمي -
 ه1436-23/2-22يومان جامعة الملك سعود

 ه.25/2/1436عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود Thinking and Teachingدورة  -

عمادة تطوير المهارات   Course Design and Construction تصميم وبناء المقرر الدراسي -
 ه7/4/1436-6 يومان جامعة الملك سعود

 ه8/4/1436عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود Learning Theories  نظريات التعلم -

عمادة تطوير المهارات جامعة الملك  Micro Teachingالتدريس المصغر  -
 ه.20/5/1436سعود

 VIPعة قا   Information Technology Infrastructure Library( ITILدورة حول ) -
 م25/3/2015-23ثالثة أيام  بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد جامعة الملك سعود

عمادة تطوير المهارات جامعة ومرافق الحرم الجامعي لذوي االحتياجات الخاصة  مباني تأهيل -
 .ه12/6/1436-10ثالثة أيام الملك سعود

أيام في  6عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعوداألبداع في المناهج الدراسية   تنميةبرنامج  -
 .م7/4/2015م حتى 2015/ 3/3الفترة من 

 ه. 9/11/1436عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعودإستراتيجيات المناهج للتعلم النشط  -

عمادة تطوير المهارات جامعة الملك إدارة الفصول الدراسية في التعلم النشط  -
 ه. 10/11/1436سعود

عمادة تطوير المهارات جامعة الملك دروس من استخدام اللعب في تحسين التعليم  -
 ه.12/11/1436سعود

 ه.16/11/1436 -15 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعودأساسيات أمن المعلومات  -

عمادة تطوير المهارات استخدام أدوات التواصل االجتماعي في التدريس داخل القاعات الدراسية  -
 ه.19/1/1437 جامعة الملك سعود
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جامعة الملك سعود  ((ISO9001:2015 ة لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدوليةقدراسة متعم -
 .ه3/5/2017-1 ثالثة أيام
 االستشارات أبرزها:

لعمادة التعليم  ((ISO9001:2008الدولية بناء نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية  -
 .جامعة الملك سعود اإللكتروني والتعلم عن بعد

صميم تعلى منحة تميز من مركز التميز في التعلم والتعليم بجامعة الملك سعود بعنوان "  الحصول -
نموذج لمستودع عناصر التعلم الرقمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود عبر شبكة 

 ".اإلنترنت
 البحوث والمقاالت المنشورة:

في النشرة  Learning Object Repositoryمقالة بعنوان "أنواع مستودع عناصر التعلم  -
الخاصة الصادرة بمناسبة انعقاد فعاليات حلقة النقاش الثالثة عشرة للتعليم اإللكتروني )بيئات 

 ه.23/11/1436-22التعلم المستقبلية( 

 ISOتطبيق نظام فعال إلدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية )بحث بعنوان "  -
. "اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود )دراسة حالة(( بعمادة التعليم 9001:2008

في جامعة الشارقة،  IACQA'2015 المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العاليب
بالتعاون مع األمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي لضمان  2015مارس  5-3اإلمارات، في الفترة 

ومقره الدائم في رحاب جامعة الزرقاء،  نبثق عن اتحاد الجامعات العربيةجودة التعليم العالي الم
 .األردن

من وجهة  Blackboard Collaborateمعايير جودة الفصول االفتراضية بعنوان " مشترك يحث  -
ودة لضمان ج السادسالمؤتمر العربي الدولي ب" نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

-9، السودان، السودان للعلوم والتكنولوجيافي جامعة  IACQA'2015 التعليم العالي
 .م11/2/2016

مشترك بعنوان " تقويم مقرر دراسي في ضوء التطوير المستمر للفاعلية التعليمية في ظل بحث  -
 .2015نظام الجودة الداخلي بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ" مجلة كلية التربية بكفر الشيخ، 

بعنوان" اثر التفاعل بين نمط التدريب واألسلوب المعرفي في تنمية مهارات تصميم المقررات بحث  -
اإللكترونية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان" مجلة الجمعية العربية لتكنولوجيا 

 .2016، أكتوبر  29التربية، ع 
 )كتب ومراجع(: المؤلفات



-8- 

 

جامعة بمن الحقائب التدريبية بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد المشاركة في تأليف سلسلة  -
 الملك سعود عن:

o .استخدام القاعات الذكية في التدريس 

o .التصميم التعليمي للتعليم اإللكتروني 

o  إنتاج المحتوى الرقمي باستخدام برنامجCourselab. 

o  رفع المقررات على نظام إدارة التعلم اإللكترونيBlackboard . 

o .استخدام الفصول اإلفتراضية في التعلم عن بعد 

-ويرهاتط-)مفهومها:بعنوان "عناصر التعلم وبناء المحتوى الرقمي تحت النشر تأليف كتاب  -
 ".(استخدامها-إتاحتها -معاييرها

 الندوات والمؤتمرات:

المشاركة في عديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بمصر والعالم العربي )الجمعية المصصرية 
تكنولوجيا الجمعية المصرية لنظم المعلومات و لتكنولوجيا التعليم ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ، 

 Egyptian Society for Information Systems and Computer(  ESISACT)الحاسبات
Technology) :باإلضافة إلى 

المشاركة في إنجاح حلقة النقاش الثالثة عشرة للتعلم اإللكتروني وموضوعها " بيئات التعلم  -
 م.18/92014-17خالل الفترة من  جامعة الملك سعوداإللكتروني المستقبلية" 

في جامعة الشارقة   IACQA'2015 المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي -
 م.5/2/2015-3جامعة الشارقة اإلمارات العربية خالل الفترة من  -

 The Experience of College of Science inتجربة كلية العلوم في التعليم اإللكتروني -
e-Learning  م .7/5/2015 جامعة الملك سعودكلية العلوم 

إعدادة وتطويرة بكلية التربية جامعة الملك سعود خالل الفترة  –الدولي: معلم المستقبل  المؤتمر -
 م.7/10/2015-6من 

-11جامعة الملك سعود خالل الفترة من  2015السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي  المؤتمر -
 م.13/10/2015

ود عمؤتمر اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك س -
 م.3/2/2016-2ه الموافق 24/4/1437-23خالل الفترة من 
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السودان في جامعة   IACQA'2016 لضمان جودة التعليم العالي السادسالمؤتمر العربي الدولي  -
 م.11/2/2016-9خالل الفترة من للعلوم والتكنولوجيا ، جمهورية السودان 

لعلوم المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية ل –مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي  -
ه الموافق 23/5/1437-21جامعة الملك سعود خالل الفترة من  -التربوية والنفسية )جستن( 

 م.1-3/3/2016

ذو الحجة  26 التعامالت اإللكترونية الحكومية الثالثاء  ورشة عمل القياس السابع للتحول إلى -
 المملكة العربية السعودية. -الرياض -م2016سبتمبر  27هـ الموافق 1437

 العنوان:

  محافظة كفر الشيخ 2الدور الخامس شارع عبد المنعم النمر تقسيم  21عمارة 

 . م 1998سنوات  ةأربعوالزخرفة دبلوم في الخط العربي  دراسات أخرى :

 سعد هنداوي سعد محمدد. 
 استاذ تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني المساعد

 عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت
 جامعة الملك سعود

 مدرس حاسب بشعبة نظم المعلومات
 بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا اإلدارة بطنطا

 جمهورية مصر العربية
 shendawy@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني : 

saadhendawy@yahoo.com 
   00201016639006مصر:  يلاموب
  00966560268314: السعودية يلاموب
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