
    

 رابط الدورة  الفئة المستهدفة المحاضر اسم الدورة المكان التاريخ اليوم

 (19)قبل جاحة كوفيد الطالب  بتدريب خاصةأوال:دورات 

تمت باستخدام برنامج   6/10/2019 األحد

 كامتازيا استوديو ونشر علي

 الموقع الجامعي 

https://drive.google.com/file/d/1- لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي عن كيفية تفعيل اإليميل الجامعى  فيديو تدريبى

m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc

/view?usp=sharing9Yo 

تمت باستخدام برنامج   10/10/2019 الخميس

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن كيفية التسجيل في بنك   فيديو تدريبى

 المعرفة المصرى 

https://drive.google.com/file/d/12mci لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

-_OZYxo5UR4Qflcwi0D

NKpFaQX4/view?usp=sharing6 

تمت باستخدام برنامج   28/11/2019 الثالثاء  

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 لجامعي الموقع ا

عن القواعد وآليات تطبيق الطالب   فيديو تدريبي

إلستقصاء تقييم الطالب للمقررات الدراسية  

 الفصل الدراسي األول 

طالب الكلية بجميع   د/سحر عثمان 

 الفرق الدراسية 

https://youtu.be/tih6OulII8Q 

 

  yammerنشر في  تطبيق   16/1/2020 االحد

 office365احدي تطبيقات 

عن رأي طالب الدبلوم العام في تجربة  فيديو

 اإلختبارات اإللكترونية النهائية 

 https://youtu.be/KMvO3Oh3S28 طالب الدبلوم العام  د/سحر عثمان 

 (19)قبل جاحة كوفيد الطالب  بتدريب خاصةدورات 

تمت باستخدام برنامج   10/4/2020 الجمعة

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

تييدرييبيي تنطنبنينق    فييييدييو  وآلنيننات  النقنواعنند  عنن 

إلسننننتقصننننناء تقييم الطالب للمقررات   الطالب

الدراسننية الفصننل الدراسنني الثاني ل التعليم عن  

 بُعد(  

 

طالب الكلية بجميع   د/سحر عثمان 

 الفرق الدراسية 

https://youtu.be/G_TciM5lA8w 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://youtu.be/tih6OulII8Q
https://youtu.be/KMvO3Oh3S28
https://youtu.be/G_TciM5lA8w


    

 

تمت باستخدام برنامج   12/4/2020 االحد

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن كيفينة ننشننننناء مندوننة تعليمينة    فييديو تيدريبي

(Blogger) 

. 

طالب الفرقة الرابعة  د/سحر عثمان 

 بالكلية

https://youtu.be/I8AU7Saowo0 

 Zoomنلكترونية من خالل تطبيق    ورشيية عمل ZOOMتم عبر تطبيق  13/4/2020 االثنين 

النتنعنلنم   ندار   مننصننننننة  تنوفنينص   Edmodoعنن 

واسننننتخندام التنابلنت للخريجينض و لنك  ننننمن 

التندرينع على مهنارات التنمينة المهنينة للخريجين 

التلول الرقمي و ننننمن خطنة  كنححند خطوات 

لنمنواكنبننة  لنلنخنرينجنينن  النمنهنننيننة  لنلنتنننمنيننة  النكنلنيننة 

 التغييرات التي تطرأ على سوق العملض  

  الطالب الخرجين  د/أحمد مصطفي

 Zoomنلكترونية من خالل تطبيق    ورشيية عمل ZOOMتم عبر تطبيق  21/4/2020 اإلثنين 

النتنعنلنم   ندار   مننصننننننة  تنوفنينص   Edmodoعنن 

واسننننتخندام التنابلنت لطالب الفرقة الرابعنةض و لك 

 ننننمن التندرينع على مهنارات التوفيص وريناد  

األعمنال كححد خطوات التلول الرقمى و ننننمن 

خطنة الكلينة لتندرينع الطالب على مهنارات ريناد  

 األعمال. 

  الطالب الخرجين   د/أحمد مصطفي

من خالل تطبيق   2020/ 6/5 االربعاء 

Microsoft Teams 

تنطنبنينق   عنلني  نجنتنمنناط   Microsoft)عنقنند 

Teams)   اإلختبننار أداء  للتنندريننع علي كيفيننة 

 اإللكتروني  

لطالب الفرقة الثالثة  د/سحر عثمان 

 شعبة التربية الخاصة 

 

https://youtu.be/I8AU7Saowo0


    

عن كيفية نرسننننال   Teamsباسننننتخدام  اجتماع Teamsتم عبر تطبيق  12/5/2020 الثالثاء 

 المقاالت البلثية وحل االختبارات اإللكترونية.  

  لبعض طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

لشننرا الموقع اإللكترونى للجامعة   فيديو تدريبى

ورفنع  االلنكنتنروننيننة  النمنقنررات  تنلنمنيننل  وكنينفنيننة 

 التكليفات

https://drive.google.com/file/d/1YM1 لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

-56UoHiFU5dVu-8sH-5UNmc_

5ZVl/view?usp=sharingx 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

لنمو ج اسننترشننادى إلعداد المقالة    فيديو تدريبى

 البلثية

e.google.com/file/d/1pjvuhttps://driv لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

-MzEi8uVc3pGi8fDkU5

bDS5Z18p/view?usp=sharingh 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

المعنالجنة التكنولوجينة لفينديو يو ننننم التعليمنات  

 للطالب أثناء فتر  االمتلانات  

https://drive.google.com/file/d/1eFO لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

CWa6ZIs6TcF4KNeFZHIeSCnaUFo

u7/view?usp=sharing 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

تييدريبى البلثيننة   فيييديو  المقنناالت  رفع  لكيفيننة 

 للطالب على النمو ج المعد لذلك

https://drive.google.com/file/d/1TUL لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

-PHTYk_1WuTZI-FT

BX0PDhEqEA0v/view?usp=sharingj 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن كيفينة اإلجنابنة على االختبنارات    فييديو تيدريبى

 اإللكترونية في نهاية العام

https://drive.google.com/file/d/10642 لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmj

dr/view?usp=sharing 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن كيفينة تنيينل الملنا ننننرات   فييديو تيدريبى

 اإللكترونية بانتظام من موقع الجامعة

https://drive.google.com/file/d/13rSV لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

y/vgQn0uxL93I4ry7rBCFP5bz1gO3J

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFOF4KNeFZHIeSCnaUFoCWa6ZIs6Tcu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFOF4KNeFZHIeSCnaUFoCWa6ZIs6Tcu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFOF4KNeFZHIeSCnaUFoCWa6ZIs6Tcu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rSVgQn0uxL93I4ry7rBCFP5bz1gO3Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rSVgQn0uxL93I4ry7rBCFP5bz1gO3Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rSVgQn0uxL93I4ry7rBCFP5bz1gO3Jy/view?usp=sharing


    

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن شننننرا منصنننننة ندار  التعلم   فييديو تيدريبى

Edmodo 2ل) 

https://drive.google.com/file/d/1YM1 لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

-56UoHiFU5dVu-8sH-5UNmc_

5ZVl/view?usp=sharingx 

تمت باستخدام برنامج   6/2020 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن شننننرا منصنننننة ندار  التعلم   فييديو تيدريبى

Edmodo 1ل) 

oogle.com/file/d/1YRPhttps://drive.g لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

W_HZmQk5hEf1RNDlYWMlUmM

Ls/view?usp=sharing-rTX 

تمت باستخدام برنامج   2020/ 7/6 

كامتازيا استوديو ونشر علي 

 الموقع الجامعي 

عن كيفينة اإلجنابنة على االمتلنا     فييديو تيدريبى

 اإللكترونى في منتصص العام الدراسى

https://drive.google.com/file/d/10642 لجميع طالب الكلية  د/أحمد مصطفي

mjO_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTq

dr/view?usp=sharing 

للنل مشننننكالت طالب الفرقنة األولى    اجتمياع Teamsتم عبر تطبيق  10/6/2020 

البلثيننة وكيفيننة   المقنناالت  الشننننعننع لرفع  جميع 

 اإلجابة على االختبارات اإللكترونية.

  طالب الفرقة االولي  د/أحمد مصطفي

 

 

 (19)قبل جائحة كوفيد  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةخاصة بتنمية قدرات أثانيا : دورات 

الخميس 

 حتي

الخميس 

 المقبل 

بداية من تاريخ 

7/11/2019   

14/11/201نلي

9 

 QRبإستخدام تطبيق 

Attendance Control 

 4217قاعة  

عن كيفية تسننجيل حرننورالطالب  ورشيية عمل

 الملا رات نلكتروني.

 تم وفق جدول ُملدد لألقسام  -

أعراء هيئة التدريس  د/سحر عثمان 

 والهيئة المعاونة 

 

 

 عبر جروب الكلية  11/2019
كيفينة التسننننجينل والبلن   عن    فييديو تيدريبي  

 داخل بنك المعرفة المصرى
 د/أحمد مصطفي 

أعراء هيئة  

والهيئة التدريس 

 المعاونة

https://drive.google.com/file/d/1RtpU

-Y7ePj2aXxDDW6WaTKF

oH1WvLrG/view?usp=sharingX 

https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRPW_HZmQk5hEf1RNDlYWMlUmMrTX-Ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRPW_HZmQk5hEf1RNDlYWMlUmMrTX-Ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRPW_HZmQk5hEf1RNDlYWMlUmMrTX-Ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RtpUY7ePj2aXxDDW6WaTKF-XoH1WvLrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RtpUY7ePj2aXxDDW6WaTKF-XoH1WvLrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RtpUY7ePj2aXxDDW6WaTKF-XoH1WvLrG/view?usp=sharing


    

 (19)أثناء جائحة كوفيد  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةخاصة بتنمية قدرات أدورات 

للسناد   تفعيل اإليميل الجامعى عن   فيديو تدريبي عبر جروب الكلية 3/2020 

 أعراء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1GfA

n2stUMLCWJCOPl8mETqXie6bZA

I1/view?usp=sharings 

ننشنناء حسنناب والتسننجيل في عن فيديو تدريبي   عبر جروب الكلية 3/2020 

 بنك المعرفة المصرى

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1TRn

-DNxXFC1tha

WH3gbSycIwp1YLLJz/view?usp=s1

haring 

كيفينة نعنداد وندار  حسنننناب على منصننننة ندار    عبر جروب الكلية 3/2020 

 Edmodoالتعلم ندمودو 

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/18aDf

-BHp4

jPm8aj8vLikJZQMGhq1NeG/view?1

usp=sharing 

بإستخدام نحدي تطبيقات   2020/ 9/4 الخميس

(Microsoft 

Office365) 

تييدرييبيي   نعننداد وتصننننمنينم فييييدييو  كنينفنيننة  عنن 

 نختبارنلكتروني  

أعراء هيئة التدريس  د/سحر عثمان 

 والهيئة المعاونة 

https://youtu.be/txW75YFRK5o 

تمت باستخدام برنامج   25/5/2020 االثنين 

كامتازيا استوديو ونشره  

   youtubeعلي 

كيفية تصننميم تصييميم ودعداد فيديو تدريبي عن 

نسنننتبيا  نلكتروني وتلليل البيانات اإلحصنننائية 

 إلستخراج النتائج 

ألعراء هيئة  د/سحر عثمان 

التدريس والهيئة 

المعاونة بكلية التربية  

 وكلية الهندسة

https://youtu.be/bCDbEzUipQI1 

النجننامنعننة   عبر جروب الكلية 5/2020  منوقنع  عنلنى  النمنقنررات  رفنع  كنينفنيننة 

 One Driveاإللكترونى  

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1216

Kb5upFPMuup6HoDEtHR5xmEEBz

Dlf/view?usp=sharing 

فينديو تندريبى عن كيفينة رفع المقناالت البلثينة  عبر جروب الكلية 5/2020 

 للطالب.

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1IHEy

-TYS_SOEGeh

AzFStlrdmHAM0m5G/view?usp=se

haring 

 

 

كيفية تصنننميم النمو ج الخاا بالمقاالت البلثية  جروب الكليةعبر  5/2020

 للطالب ونستقبال األبلاث عليها

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

om/file/d/1hUmhttps://drive.google.c

-8Sh94HfoWYGeFG8

CV_VDyyUtCk7/view?usp=sharing4 

https://drive.google.com/file/d/1GfAn2stUMLCWJCOPl8mETqXie6bZAsI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GfAn2stUMLCWJCOPl8mETqXie6bZAsI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GfAn2stUMLCWJCOPl8mETqXie6bZAsI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRnDNxXFC1tha-1WH3gbSycIwp1YLLJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRnDNxXFC1tha-1WH3gbSycIwp1YLLJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRnDNxXFC1tha-1WH3gbSycIwp1YLLJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRnDNxXFC1tha-1WH3gbSycIwp1YLLJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aDfBHp4-1jPm8aj8vLikJZQMGhq1NeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aDfBHp4-1jPm8aj8vLikJZQMGhq1NeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aDfBHp4-1jPm8aj8vLikJZQMGhq1NeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aDfBHp4-1jPm8aj8vLikJZQMGhq1NeG/view?usp=sharing
https://youtu.be/txW75YFRK5o
https://youtu.be/bCDbEzUipQI
https://drive.google.com/file/d/1216Kb5upFPMuup6HoDEtHR5xmEEBzDlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1216Kb5upFPMuup6HoDEtHR5xmEEBzDlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1216Kb5upFPMuup6HoDEtHR5xmEEBzDlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEyTYS_SOEGeh-eAzFStlrdmHAM0m5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEyTYS_SOEGeh-eAzFStlrdmHAM0m5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEyTYS_SOEGeh-eAzFStlrdmHAM0m5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEyTYS_SOEGeh-eAzFStlrdmHAM0m5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUm8Sh94HfoWYGeFG8-4CV_VDyyUtCk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUm8Sh94HfoWYGeFG8-4CV_VDyyUtCk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUm8Sh94HfoWYGeFG8-4CV_VDyyUtCk7/view?usp=sharing


    

كيفية تصننننليم المقاالت البلثية بالبرنامج المعد  عبر جروب الكلية 5/2020 

 من مركي التعليم اإللكترونى.

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1cgVx

-cSwZ

yULzrVlSdJi71rxRGPsmEe/view?uJ

sp=sharing 

نعداد وتصنميم اإلختبارات االلكترونية باسنتخدام  عبر جروب الكلية 5/2020 

Microsoft 365 

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1nkFg

e0i_3FwTV9RZP4uJ9FtEzYDhpdA

Y/view?usp=sharing 

أعراء هيئة التدريس  د/أحمد مصطفي ZOOMشرا تطبيق   عبر جروب الكلية 5/2020 

 والهيئة المعاونة 

https://drive.google.com/file/d/1nQO

-5gARdYBkdl928ODHHuibd

NQ5quv/view?usp=sharingj 

 2020/ 4/7 السبت

 

 Microsoft)عبرتطبيق 

Teams) . 

القوميننة  توعيننة بننالمعنناييرالمرجعيننة األكنناديميننة 

  2013لكليات التربية اإلصداراألول مايو 

أعراء هيئة التدريس  د/سحر عثمان 

 والهيئة المعاونة 

https://web.microsoftstream.com/vid

-b7ce-465c-3a89-eo/22668832

f6bda9b939db 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cgVxcSwZ-JyULzrVlSdJi71rxRGPsmEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgVxcSwZ-JyULzrVlSdJi71rxRGPsmEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgVxcSwZ-JyULzrVlSdJi71rxRGPsmEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgVxcSwZ-JyULzrVlSdJi71rxRGPsmEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkFgJ9FtEzYDhpdAe0i_3FwTV9RZP4uY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkFgJ9FtEzYDhpdAe0i_3FwTV9RZP4uY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkFgJ9FtEzYDhpdAe0i_3FwTV9RZP4uY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQO5gARdYBkdl928ODHHuibd-jNQ5quv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQO5gARdYBkdl928ODHHuibd-jNQ5quv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQO5gARdYBkdl928ODHHuibd-jNQ5quv/view?usp=sharing
https://web.microsoftstream.com/video/22668832-3a89-465c-b7ce-bf6bda9b939d
https://web.microsoftstream.com/video/22668832-3a89-465c-b7ce-bf6bda9b939d
https://web.microsoftstream.com/video/22668832-3a89-465c-b7ce-bf6bda9b939d

