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  السيرة الذاتية
  :البيانات الشخصية

  رمضان محمد رمضان/ د.أ  االسم

  

  1959/ 12/ 17  تاريخ الميالد
  الغربيةمحافظة   حل الميالدم

بجوار  -ش عبد الرحمن باب اهللا 3  محل اإلقامة
  القليوبية -بنها -كلية العلوم

  مدير المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى  الوظيفة الحالية
  قياس وتقويم -علم نفس تربوي  التخصص الدقيق
  أبناء 3+ متزوج   الحالة االجتماعية

E. Mail drramadan59@hotmail.com 

ramadan1959@hotmail.com  
 

  :المؤهالت العلمية
  الجامعة  التاريخ   المؤهل

دكتـــــوراه الفلســـــفة فـــــي التربيـــــة، تخصـــــص 
  "علم نفس تربوي"

  فرع بنها/ الزقازيق  جامعة –كلية التربية   1990

علــــم "الماجســــتير فــــي التربيــــة، تخصــــص 
  " نفس تربوي

  فرع بنها/ الزقازيق جامعة  –كلية التربية   1987

  فرع بنها/ الزقازيق جامعة  –كلية التربية   1985  دبلوم خاص في التربية
  رع بنهاف/ الزقازيق جامعة  –كلية التربية   1981مايو    ط، كبكالوريوس العلوم والتربية 
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  :التدرج الوظيفي
  تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  مكانها  الوظيفة

مدير المركز القومى لالمتحانات والتقويم 
  التربوى

بقرار معالي وزير 
   التربية والتعليم

10/10/2017  
  اآلن

 - كلية التربية النوعية  جامعة بنها -عميد كلية التربية النوعية
  جامعة بنها

10/8/2016  9/10/2017  

جامعة  - كلية التربية  رئيس مجلس قسم علم النفس التربوي
  بنها

  2016ديسمبر   5/12/2015

 -مدير وحدة القياس والتقويم بكليـة التربيـة
  جامعة بنها

جامعة  - كلية التربية
  بنها

  2016ديسمبر   2015نوفمبر 

المـــــدير التنفيـــــذي لمشـــــروع تطـــــوير نظـــــم 
  .االمتحانات والتقويم

معة جا - كلية التربية
  بنها

  2015نوفمبر   2014/ 9/4

بقرار معالي رئيس   مدير األكاديمية المهنية للمعلمين بمصر
  مجلس الوزراء

28/6/2011  21/1/2014  

المشــــــــــرف علــــــــــى األكاديميــــــــــة المهنيــــــــــة 
  للمعلمين

بقرار معالي وزير 
  التربية والتعليم 

27/1/2011  27/6/2011  

العـام (مدير مشروع تطوير التعليم الثانوي 
وسياســـــــات القبـــــــول بالجامعـــــــات ) والفنـــــــي

  )مشروع قومي(

  وزارة التربية والتعليم
بقرار معالي وزير 
  التربية والتعليم

14/9/2010  26/6/2011  

جامعة  -كلية التربية   قائم بعمل عميد كلية التربية ببنها
  بنها

20/7/2009  7/9/2009  

  2010/ 7/1  8/1/2007  كلية التربية ببنها  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمـع وتنميـة 

  البيئة 
  2007/ 7/1  2004/ 8/1  كلية التربية ببنها

  اآلن  2003/ 24/6  كلية التربية ببنها  أستاذ بقسم علم النفس التربوي
جامعة  –كلية التربية   ثم أستاذ مشارك أستاذ مساعد 

  الملك فيصل
13/10/1994  18/6/2001  

  23/6/2003  18/3/997  كلية التربية ببنها  تاذ مساعد بقسم علم النفس التربويأس
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  17/3/1997  23/11/990  كلية التربية ببنها  مدرس بقسم علم النفس التربوي 
  22/11/1990  18/3/1987  كلية التربية ببنها  مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي

  17/3/1987  28/7/1982  ة ببنهاكلية التربي  معيد بقسم علم النفس التربوي 
  27/7/1982  1981أكتوبر   إدارة زفتى التعليمية   مدرس علوم

  

  :عضوية المجالس واإلدارات

  وحتى األن 2016أغسطس عضو مجلس جامعة بنها منذ. 

 وحتى األن 2016جامعة بنها منذ أغسطس  - رئيس مجلس كلية التربية النوعية. 

  2014/2015ها في العام الجامعي جامعة بن - مجلس كلية التربيةعضو ،
2015/2016. 

  21/1وحتى  2011عضو مجلس إدارة األكاديمية المهنية للمعلمين إعتبارًا من يوليو /
2014. 

  2011عضو مجلس إدارة المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي إعتبارًا من يوليو 
 .2014/ 21/1وحتى 

  2011ث التربوية والتنمية إعتبارًا من يوليو عضو مجلس إدارة المركز القومي البحو 
  .2014/ 21/1وحتى 

  عضو مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة إعتبارًا من العام الدراسي
2012 /2013. 

 2014/ 2013جامعة عين شمس في العام الدراسي  -عضو مجلس كلية التربية. 

 2014/ 2013الدراسي جامعة حلوان في العام  -عضو مجلس كلية التربية. 

 2014/ 2013أعوام جامعة بنها في  - عضو مجلس كلية التربية النوعية ،
2014/2015. 

  عضو مجلس إدارة مركز التنمية المهنية للمعلمين بمعهد الدراسات التربوية بجامعة
 .2013/ 2012القاهرة إعتبارًا من العام الدراسي 

 ي بجامعة عين شمس إعتبارًا من العام عضو مجلس إدارة مركز تطوير التعليم الجامع
 .وحتى اآلن 2012/ 2011الجامعي 
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  وحتى يناير  2007عضو مجلس شئون التعليم بجامعة بنها في الفترة من يناير
2010. 

  عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها في الفترة من يناير
 .2007وحتى يناير  2004

  وحتى يناير  2004جامعة بنها في الفترة من يناير  –عضو مجلس كلية التربية
2010. 

   :الخبرات التدريسية
ـــالمقررات التـــي كلفـــت بتدريســـها        فـــي مرحلتـــي البكـــالوريوس  فيمـــا يلـــي قائمـــة ب

بجامعـــــات بنهـــــا واالســـــكندرية  )الـــــدكتوراه  -الماجســـــتير -الـــــدبلوم(والدراســـــات العليـــــا 
المــدخل إلــى علــم  :وهــية العربيــة الســعودية، وبورســعيد بمصــر، والملــك فيصــل بالمملكــ

، علــــم الــــنفس الصــــناعي، التقــــويم التربــــوي واإلحصــــاء، الفــــروق الفرديــــة، نظريــــات الــــتعلم، الــــنفس
علــــم الــــنفس ، التقــــويم التربــــوي، علــــم الــــنفس التربــــويالعلمــــي،  منــــاهج البحــــث، اإلحصـــاء التربــــوي

، االختبــارات التحصــيلية، حلقــة البحــثوي، ، علــم الــنفس التعليمــي، القيــاس والتقــويم التربــالمعرفــي
 تحليـل البيانـات، اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي القيـاسنظريات الـتعلم، الفـروق الفرديـة فـي الـذكاء، 

األسـس ، اإلحصـاء الوصـفي واالسـتداللي، فسـيةناالختبارات والمقاييس ال، باستخدام الحاسب اآللي
، ، إعـداد أدوات القيـاسالحاسـب اآللـيالـذاكرة والـتعلم، ، نظريات التعلم والتعلـيم، البيولوجية للسلوك

ــــي فــــي اإلحصــــاء المتقــــدم، بنــــاء أدوات القيــــاس والتقــــويم ــــة، اســــتخدام الحاســــب اآلل ، قضــــايا بحثي
  التخصص

  
  :بمجالت محكمة المنشورة البحوث العلمية

  بيانات النشر  عنوان البحث  م
العالقـــــة بــــــين مســــــتوى أداء المعلــــــم وقدرتــــــه علــــــى   1

  ة التعبيريةالطالق
، 1992، يوليـــــــو مجلـــــــة كليـــــــة التربيـــــــة ببنهـــــــا

192- 219.  
الضـــــغط النفســـــي وعالقتـــــه بـــــالتوافق لـــــدى طـــــالب   2

  الجامعة 
 -1، 1993، ينـــاير مجلـــة كليـــة التربيـــة ببنهـــا

31.  
ــــه   3 ــــاب وعالقت ــــم وتفضــــيله للثــــواب والعق رضــــا المعل

  بمستوى الضغط النفسي لديه 
، زهــــــرجامعــــــة األ -مجلـــــة األبحــــــاث التربويـــــة

  .         49 -1، 41العدد ، 1993
ـــــة كليـــــة التربيـــــةالتامــل واالنــدفاع وعالقتــه بالــذكاء وموضــع الضــبط   4 ، جامعـــــة عـــــين شـــــمس -مجل



  
  
  

 رمضان محمد رمضان/ سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور

 

  1994  لدى عينة من طالب الجامعة 
قلــق االختبــار والجــنس فــي عالقتهمــا بــاألداء علــى   5

  بعض االختبارات التحصيلية مختلفة الصعوبة
، العــدد جامعــة المنصــورة -مجلــة كليــة التربيــة

  .541 -503. ، ص ص1994، مايو 25
التنبـــؤ بأســـلوب التـــدريس مـــن خـــالل بعـــض ســـمات   6

الشخصــــــية واالتجــــــاه نحــــــو مهنــــــة التــــــدريس لــــــدى 
  الطالب المعلمين 

ــــــة التربيــــــة ببنهــــــا ــــــة كلي  1994، أكتــــــوبر مجل
  .116 -83، )الجزء الثاني(

صـيل تفضيل المعلـم للثـواب والعقـاب وعالقتـه بالتح  7
  الدراسي وبعض دوافع التعلم 

ــــة التربيــــة ببنهــــا، ــــة كلي ــــد الســــادس،  مجل المجل
  .74 -31، 1995، أكتوبر 20العدد 

محل التحكم وعالقته بالكفاءة الدراسية لدى طـالب   8
  الصف الثاني الثانوي بالمملكة العربية السعودية

، المجلـد السـابع، العـدد مجلة كلية التربية ببنهـا
  .35 -1. ، ص ص1996، يناير 21

بحث مرجعي مقدم إلى اللجنـة العلميـة الدائمـة   الدراسات الحديثة في بحوث تغيير االتجاهات   9
  .1997، للعلوم التربوية

أثــــر أســــاليب الــــتعلم والجــــنس فــــي إدراك الطــــالب   10
  ألبعاد بيئة الفصل الواقعية والمفضلة

، المجلــــد التاســــع، مجلــــة كليــــة التربيــــة ببنهــــا، 
  .40 -9، 1998، يناير 31العدد 

دراســـة لـــبعض المتغيـــرات المعرفيـــة وغيـــر المعرفيـــة   11
 المرتبطة بالغش في االمتحانات 

  

، جامعــة عــين شــمس -مجلــة اإلرشــاد النفســي
، 1999العــدد الحــادي عشــر، الســنة الســابعة، 

41- 85.  
التنبؤ بالتحصـيل فـي الرياضـيات مـن خـالل مفهـوم   12

ات لــدى عينــة مــن الــذات الرياضــي وقلــق الرياضــي
  طالب الصف األول الثانوي من الجنسين 

 94، العـدد جامعـة األزهـر -مجلة كلية التربية
  .281-249، 2000، نوفمبر 

دراســة نمائيــة ألســاليب التفكيــر فــي ضــوء متغيــري   13
  الجنس والتخصص الدراسي 

، العـــدد 12، المجلـــد مجلـــة كليـــة التربيـــة ببنهـــا
  .38 -9، 2001، يناير 46

فاعليــة التــدريب علــى بعــض اســتراتيجيات التشــفير   14
فـــــي تحســـــين االســـــتدعاء لـــــدى عينـــــة مـــــن طـــــالب 

  الجامعة منخفضي القدرة على التذكر  

، العـــدد 12، المجلـــد مجلـــة كليـــة التربيـــة ببنهـــا
  .    334 -301، 2001، يناير 46

أساليب التعلم وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات المعرفيـة   15
  ينة من طالب الجامعة وغير المعرفية لدى ع

ـــة التربيـــة ـــة كلي ، 2001، جامعـــة طنطـــا -مجل
      .61 -31الثالثون،  العدد

الفروق في أساليب التعلم لدى طـالب الجامعـة فـي   16
  ضوء التخصص ومستوى التحصيل الدراسي

، )57(، العـدد جامعة بنهـا -مجلة كلية التربية
      304 -277، 2002إبريل 
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ة فـي اكتسـاب المفـاهيم فـي مرحلـة الدراسات الحديثـ  17
 الطفولة 

  

بحث مرجعي مقدم للجنـة العلميـة الدائمـة لعلـم 
مســــــتوى (الــــــنفس التربــــــوي والصــــــحة النفســــــية 

  .2002 ،)األساتذة
18  Field dependence- independence, 

ambiguity tolerance-intolerance and 
achievement of English as a foreign 
language  

The Educational Journal, Kuwait, 
January, 2003, Vol.17, 11-39. 

الفــروق فــي اســتراتيجيات ودقــة أداء المهــام اللفظيــة   19
والعددية في الذاكرة لدى عينـة مـن طـالب الجامعـة 

  المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي

ــــــد المجلــــــة المصــــــرية للتقــــــويم التربــــــوي ، المجل
 -61، 2003ديســمبر العاشــر، العــدد األول، 

112.  
مــــدى فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي فــــي تحســــين فعاليــــة   20

الــــذات الرياضــــية وأثــــره علــــى التحصــــيل الدراســــي 
  لدى عينـة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

الكويــــــت، المجلــــــد  -مجلــــــة الطفولــــــة العربيــــــة
، 2004الخــــامس، العــــدد العشــــرون، ســــبتمبر 

24- 51.  
القــات بــين المعتقــدات المعرفيــة النمــوذج البنــائي للع  21

  والتنظيم الذاتي للتعلم واألداء األكاديمي
جامعة بنـي سـويف، ابريـل  -مجلة كلية التربية

2010  
التنبؤ باألداء األكاديمي والتوافق النفسي من خـالل   22

توجهــــات األهــــداف وبعــــض اســــتراتيجيات مواجهــــة 
  الضغوط األكاديمية لدى عينة من طالب الجامعة

جامعة بنـي سـويف، يونيـو  -كلية التربيةمجلة 
2010  

 ”كمركز تميز إقليمي“األكاديمية المهنية للمعلمين   23
  

مشروع ورقة عمل مقدمة لورشة العمل ل
: االرتقاء بالمعلم العربي ورفع كفاءته المهنية
سبل االستفادة من مراكز التميز للمعلمين 

ول العربية كمراكز إقليمية القائمة في الد
  )2011نوفمبر  23 - 21: القاهرة( ةعربي

دراسة مقارنة لبعض القدرات العقلية بين التالميذ   24
المتفوقين عقليا مرتفعي ومنخفضي التحصيل 

  الدراسي

، 2014جامعة بنها،  - مجلة كلية التربية
  .230 -205، 2ج 98العدد 

دراسة مقارنة لبعض الخصائص السلوكية   25
لمتفوقين عقليا مرتفعي واالبتكارية  بين التالميذ ا

  ومنخفضي التحصيل الدراسي

   .2014جامعة بنها،  - مجلة كلية التربية
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بين الواقع “: األكاديمية المهنية للمعلمين  26
  ”والمأمول

  

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني 
للجمعية العربية للقياس والتقويم، بعنوان 

ية رؤى مستقبل –تطوير التعليم قبل الجامعي "
  .)2016ابريل  16(

الفروق في بعض متغيرات الشخصية لدى تالميذ   27
ومنخفضي  المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

التحصيل غير المتفوقين عقليًا والمتفوقين عقليا 
  .منخفضي التحصيل

، يوليو )2(30مجلة البحث التربوي، العدد 
2016.  

راسة د: "التنمية المهنية للمعلمين في مصر  28
  "تقويمية

  

ورقة عمل مقدمة لندوة برامج التنمية المهنية 
للمعلمين في الميزان والمنعقدة بالتعاون بين 
 - الجمعة العربية للقياس والتقويم وكلية التربية

   2016جامعة عين شمس، أكتوبر 
األكاديمية : "التنمية المهنية للمعلمين في مصر  29

  "المهنية للمعلمين كنموذج
 - لكلية التربية التربوي الدولي األول المؤتمر

المملكة العربية  - جامعة الملك خالد
: وعصر المعرفة بعنوان المعلمالسعودية، 

معلم متجدد  تحت شعار الفرص والتحديات
    2016، نوفمبر  لعالم متغير

30  On Comparative Study of 
Performance Evaluation for Some 
Behavioral Neural Learning Models 
Versus One Non-Neural Bio-Inspired 
Smart Model (An Overview) 

International Conference on 
Communication and Information 
Systems (ICCIS 2016), December 
16-18, 2016, Bangkok, Thailand 

  
عادات العقل وعالقتها بمتغيري الجنس والفرقة   31

  ة من طلبة كلية التربية ببورسعيدالدراسية لدى عين
العدد  جامعة بور سعيد، - مجلة كلية التربية

22 ،2017  
المعتقدات المعرفية وعالقتها بمتغيري الجنس   32

والفرقة الدراسية لدى عينة من طلبة كلية التربية 
  ببورسعيد

  2017جامعة بورسعيد،  - مجلة كلية التربية
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  :االشراف على الرسائل العلمية
بعدد من  فيما يلي بيان بالرسائل العلمية التي اشرفت على إعدادھا وتمت إجازتھا  

  :، وھي كالتاليالجامعات 

  النموذج البنائي للمعتقدات المعرفية وعادات العقل  ):2017(إيمان عثمان
رسالة دكتوراه، كلية والتعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة كلية التربية ببور سعيد، 

 .بور سعيد جامعة -التربية

  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية التفكير  :)2014(عاطف فوزي حسن ياسمين
االبتكاري عند معلمات رياض األطفال وأثره في حب االستطالع لدى 

 .جامعة بني سويف -أطفالھن، رسالة ماجستير، كلية التربية

  أثر ممارسة األلعاب التربوية في تنمية ): 2013(منى سمير عبد القوي
ض مھارات التعلم لدى تالميذ التعليم االبتدائي، رسالة ماجستير، كلية بع

 . 2014جامعة بور سعيد،  -التربية

  أثر برنامج تدريبي قائم على االثراء ): 2013(أمل عبد المنعم محمد حبيب
لدى المتفوقين عقليا النفسي في عالج بعض جوانب القصور اللغوي 

  .جامعة بنھا -، كلية التربيةكتوراهمنخفضي التحصيل الدراسي، رسالة د
  فاعلية التدريب على بعض مكونات الذاكرة ): 2011(صباح السيد سعد

 -كلية التربيةالعاملة في عالج بعض صعوبات التعلم، رسالة ماجستير، 
 .جامعة بنھا

  دور بعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية ): 2011(رانيا محمد سالم
جامعة  -كلية التربيةعلم في التدريس، رسالة ماجستير، في التنبؤ بأسلوب الم

  .بنھا
  فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية ): 2011(نھاد مرزوق قابيل

االستعداد المدرسي والتدخل المبكر في تحسين بعض مكونات السلوك 
كلية اإلنجازي لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم، رسالة ماجستير، 

 .جامعة بنھا -ية التربية النوع
   نمذجة العالقات بين المعتقدات المعرفية ): 2010(السيد محمدي صميدة

وتوجھات األھداف وأساليب التعلم واستراتيجيات المواجھة لدى مرتفعي 
 .جامعة بنھا -كلية التربيةومنخفضي التحصيل الدراسي، رسالة دكتوراه، 
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  ة وأساليب التعلم لدى عمليات ما وراء المعرف): 2008(مزيد محمود منى
جامعة  -كلية التربيةعينة من الطالب الموھوبين لغوياً، رسالة ماجستير، 

 .بنھا
  فعالية برنامج تدريبي في تنمية اتخاذ القرار لدى ): 2007(علي الجدي

 .جامعة بنھا -كلية التربيةالمتفوقين عقلياً، رسالة دكتوراه، 
  عرفة وتحمل الغموضأثر ما وراء الم): 2006(ھناء محمد زكي 

وخصائص المھمة على استراتيجيات األداء في حل المشكالت الرياضية، 
 .جامعة بنھا - كلية التربيةرسالة ماجستير، 

  استراتيجيات التذكر ومدى التطرف في ): 2006(السيد محمدي صميدة
االستجابة لدى الطالب ذوي الفئات المختلفة من الذكاء الشخصي، رسالة 

 .جامعة بنھا -لية التربيةكماجستير، 
  مستويات الضغط النفسي وعالقتھا بالتوافق ): 2001(آمون مناحي العتيبي

الدراسي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة الخبر، رسالة ماجستير، 
 .جامعة الملك فيصل -كلية التربية 

  مدى فاعلية اإلقصاء والتعزيز في خفض النشاط): 2000(منى فھد الحسين 
ً من الدرجة البسيطة، رسالة ماجستير،  كلية الزائد لدى المتخلفات عقليا

 .جامعة الملك فيصل -التربية 
  الفروق في أبعاد مفھوم الذات في ضوء ): 1999(علي سعيد الشھري

ً بمعھد النور للمكفوفين بمدينة  المستوى الدراسي لدى المعاقين بصريا
 .جامعة الملك فيصل -كلية التربية الرياض، رسالة ماجستير، 

  محل التحكم وعالقته بالدافع لإلنجاز ): 1999(عماد عبد المحسن البعيجان
كلية  لدى طالب الصف األول الثانوي بمدينة الدمام، رسالة ماجستير، 

 .جامعة الملك فيصل -التربية 
  اتجاھات طالب المرحلة الثانوية نحو دور ): 1998(علي ھشبول الشھري

جامعة  -كلية التربية ي بمحافظة األحساء، رسالة ماجستير، المرشد الطالب
 .الملك فيصل

  مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية ): 1994(نجاح عبد الشھيد ابراھيم
كلية التربية بعض مكونات السلوك االستقاللي لدى األطفال، رسالة دكتوراه، 

 .جامعة بنھا -
  المعملية "تي التدريس أثر تفاعل طريق): 1993(وليد كمال القفاص– 

وأسلوب التعلم على اكتساب مھارات التفكير العلمي في مادة " التقليدية
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جامعة  - كلية التربية الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، 
 .بنھا

  دراسة لبعض متغيرات الشخصية ): 1992(السيد عبد الحميد سليمان
 .جامعة بنھا - كلية التربية ماجستير،  المرتبطة بصعوبات التعلم، رسالة

  :منذ التعيين في وظيفة مدرس المشاركة في المؤتمرات والندوات
  التاريخ   نوع المشاركة  الجهة المنظمة  الندوة/ المؤتمر 

 التربــــــــوي الــــــــدولي المــــــــؤتمر
ـــــــــــــم" األول  وعصـــــــــــــر  المعل
 الفــرص والتحــديات: المعرفــة

معلـــــم متجـــــدد  تحـــــت شـــــعار
    "متغيرلعالم 

جامعـــة الملـــك  -التربيـــة كليـــة
المملكـــــــــــة العربيـــــــــــة  -خالـــــــــــد

  السعودية

المشــــــــاركة بورقــــــــة عمــــــــل 
  زالمناقشة

  2016نوفمبر 

لجمعيـــــــــة  الثـــــــــانيالمـــــــــؤتمر 
  القياس والتقويم العربية

الجمعيــــــــــة العربيــــــــــة للقيــــــــــاس 
مدارس والتقويم باالشتراك مع 

  طيبة

تقــــــــــــــديم ورقــــــــــــــة عمــــــــــــــل 
والمناقشــــة ورئاســــة إحــــدى 

  الجلسات البحثية

  2016إبريل 

ـــــــــــــة  المـــــــــــــؤتمر األول لجمعي
  القياس والتقويم العربية

الجمعيــــــــــة العربيــــــــــة للقيــــــــــاس 
والتقويم باالشتراك مـع جامعـة 

  الزقازيق

الحضـــــــــــــــور والمناقشـــــــــــــــة 
ورئاســــة إحــــدى الجلســــات 

  البحثية

  2015يونيو 

مــــــؤتمر الجمعيــــــة المصــــــرية 
  لعلم النفس

، بالحضـــــــــــور والمناقشـــــــــــة  الجمعية المصرية لعلم النفس
ض الجلســــات ورئاســــة بعــــ

  البحثية 

 1990مـــن عـــام 
  2013وحتى 

المــــــــــــــؤتمر العلمــــــــــــــي األول 
  للصحة النفسية

كليــة  –قســم الصــحة النفســية 
  جامعة بنها –التربية 

والمناقشـــــــــــــــــة اإلعـــــــــــــــــداد ب
  ورئاسة إحدى الجلسات

  2007يوليو 

 -مركـــــــــز اإلرشـــــــــاد النفســـــــــي  مؤتمر اإلرشاد النفسي
  بجامعة عين شمس

 2001مـــن عـــام   الحضور والمناقشة
  2012وحتى 

مـــــــــؤتمر المنـــــــــاهج وطـــــــــرق 
  التدريس

الجمعيـــــة المصــــــرية للمنــــــاهج 
  وطرق التدريس

 2001مـــن عـــام   الحضور والمناقشة
  2008وحتى 

الجمعيـــــــة المصـــــــرية للقـــــــراءة   مؤتمر القراءة والمعرفة 
  والمعرفة

 2002مـــن عـــام   الحضور والمناقشة
  2008وحتى 
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رق الجمعيــــــــة المصــــــــرية لطــــــــ  مؤتمر تدريس الرياضيات
  الرياضيات تعليم

 2001مـــن عـــام   الحضور والمناقشة
  2008وحتى 

مــــؤتمر اكتشــــاف الموهــــوبين 
  ورعايتهم

باإلعــــــــــــــــداد والحضــــــــــــــــور   جامعة بنها –كلية التربية 
والمناقشــــة ورئاســــة إحــــدى 

  الجلسات

  2010يوليو 

مــــؤتمر األول لقســــم أصــــول 
  التربية

ــــة  -قســــم أصــــول التربيــــة بكلي
  جامعة بنها -الترببة

  2010يوليو   والمناقشة الحضور

المبـــــــــــادرة العربيـــــــــــة لتقيـــــــــــيم 
ــــــــي  التحصــــــــيل المدرســــــــي ف

  البلدان العربية

ـــــــب اليونســـــــكو اإلقليمـــــــي  مكت
  لبنان –ببيروت 

الممثــل الرســمي لجمهوريــة 
مصــــــــر العربيــــــــة وتقــــــــديم 

  العرض الخاص بمصر

  2010ديسمبر 

المـــــــــــــــــؤتمر اإلقليمـــــــــــــــــي 
ــــــــــــــة  للسياســــــــــــــات المتعلق
ــــــــــي الشــــــــــرق  ــــــــــالمعلم ف ب

ــــا  األوســــط وشــــمال إفريقي
تحســــــــــــــين السياســــــــــــــات "

المتعلقــة بــالمعلم لتحســين 
  "التعليم

أكاديميـــــــــة الملكـــــــــة رانيـــــــــا 
 -لتدريب المعلمـين بعمـان

  األردن

  2011يوليو   رئيس وفد مصر

ــــــة  ورشــــــة عمــــــل عــــــن التنمي
  المهنية للمعلمين

المركز الثقافي بلنـدن، جامعـة 
  جرينتش، جامعة لندن

  2011أكتوبر   رئيس وفد مصر

تخطـــــــــــيط ورشـــــــــــة عمـــــــــــل ال
  االستراتيجي 

ـــــــب اليونســـــــكو بالمملكـــــــة  مكت
المغربيــة، بالتعــاون مــع معهــد 

  .التخطيط بباريس
  المغرب –الجديدة 

رئـــــــــيس الوفـــــــــد الرســـــــــمي 
لجمهوريــــة مصــــر العربيــــة 
وتقـــــديم العـــــرض الخـــــاص 

  بمصر

  2011ديسمبر 

ــــــة  ورشــــــة عمــــــل عــــــن التنمي
ـــــة للمعلمـــــين ومـــــديري  المهني

  المدارس 

معهـــــــــــد جوتـــــــــــه ببـــــــــــرلين 
وجامعــة بــرلين،  وميــونيخ،

وأكاديميـــــة تأهيـــــل مـــــديري 
  المدارس بميونيخ 

رئـــــــــيس الوفـــــــــد الرســـــــــمي 
  لجمهورية مصر العربية 

  2011ديسمبر 
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منظمة اليونسكو بالتعاون مـع   مؤتمر وزراء التربية العرب
  وزارة التربية بالكويت

عضـــــــــــــو وفـــــــــــــد مصـــــــــــــر 
  بالمؤتمر 

  2012مايو 

 –مــــــــــؤتمر كليــــــــــة التربيــــــــــة 
  جامعة بنها

  2013يوليو   الحضور والمناقشة  اجامعة بنه

ورشــــــة عمــــــل عــــــن بحــــــوث 
الفعـــــــل والتـــــــدريب الميـــــــداني 
ضمن أحد مشـروعات البنـك 

 TEMPUSالدولي 

 Openالجامعــة المفتوحــة 
University  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــانجلترا

  واسكتلندا 

ــــــــة  رئــــــــيس وفــــــــد األكاديمي
  المهنية للمعلمين

ســبتمبر  15-29
2013  

ورشــــة عمــــل عــــن سياســــات 
  انتقاء المعلمين 

 -تــــــب اليونســــــكو بالدوحــــــةمك
  قطر 

  2013اكتوبر   ممثل مصر بالورشة

  )كمتدرب: (الدورات التدريبية
  التاريخ  الجهة المنظمة  موضوع الدورة  م
مشــــــروع تنميــــــة قــــــدرات أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس  (TOT)دورة تدريب المتدربين   1

  ومعاونيهم
2005  

  2005  يةمشروع تطوير كليات الترب (TOT)دورة تدريب المتدربين   2
انتــــــــــاج واســــــــــتخدام تكنولوجيــــــــــا دورة   3

  يالتعليم في التدريس الجامع
  2005  جامعة بنها -مشروع تنافسي بكلية التربية

باالشــــتراك مــــع  الهيئــــة القوميــــة لالعتمــــاد والجــــودة  دورة التخطيط االستراتيجي  4
  جامعة بنها

2009  

دورة المـــــــــــــــــــــــراجعين الخـــــــــــــــــــــــارجيين   5
  لمؤسسات التعليم العالي

باالشتراك مع  ئة القومية لالعتماد والجودةالهي
 جامعة بنها

2009  

دورة التقويم الذاتي لمؤسسـات التعلـيم   6
  العالي

باالشتراك مع  الهيئة القومية لالعتماد والجودة
 جامعة بنها

2010  
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  )كمدرب: (الدورات التدريبية
  التاريخ  الجهة المنظمة  المستفيدين  موضوع الدورة  م
  فكيرمهارات الت 1

  )رمتكر(
أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ومعــــــــــــــــــاونيهم بكليــــــــــــــــــات 

  الجامعة

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم

2005 :
2007  

  تقييم التدريس  2
  )رمتكر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ومعــــــــــــــــــاونيهم بكليــــــــــــــــــات 

  الجامعة

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم

2005 :
2007  

  ث العلميمهارات البح  3
  )رمتكر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ومعــــــــــــــــــاونيهم بكليــــــــــــــــــات 

  الجامعة

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم

2005 :
2007  

ـــــــــرارات وحـــــــــل   4 اتخـــــــــاذ الق
  المشكالت
  )رمتكر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ومعــــــــــــــــــاونيهم بكليــــــــــــــــــات 

  الجامعة

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم

2005 :
2007  

التحليـــــــــــــــل اإلحصـــــــــــــــائي   5
   للبيانات

  )رمتكر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
ومعــــــــــــــــــاونيهم بكليــــــــــــــــــات 

  الجامعة

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم

2010 :
2011  

  تقويم التدريس  6
  )رمتكر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
  بكلية التربية

مشــــــــــروع تطــــــــــوير كليــــــــــات 
  التربية

2005 :
2006  

مهـــــــــــــــــــــــارات البحـــــــــــــــــــــــث   7
  )رمتكر(التربوي

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
  بكلية التربية

مشــــــــــروع تطــــــــــوير كليــــــــــات 
  التربية

2005 :
2006  

انتاج واسـتخدام تكنولوجيـا   8
التعلــــــــــيم فــــــــــي التــــــــــدريس 

  )رمتكر(يالجامع

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
  ومعاونيهم بجامعة بنها

مشــــــــــروع تنافســــــــــي بكليــــــــــة 
  جامعة بنها -التربية

2005 :
2006  

القيــادات اإلداريــة بمديريــة   قيادات التعليمية العلياال  9
  التربية والتعليم 

مديريـــــــــة التربيـــــــــة والتعلـــــــــيم 
  بالقليوبية

2006  

ـــــــــــــــــــــدريب المعلمـــــــــــــــــــــين   10 ت
  )رمتكر(  والموجهين

مديريـــــــــة التربيـــــــــة والتعلـــــــــيم   معلمي التربية والتعليم
  بالقليوبية

2005 :
2008  
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 تـــدريب القيـــادات الشـــبابية  11
  )متكرر(

دات الشــــــــــــــــــــبابية القيــــــــــــــــــــا
  بالقليوبية 

ـــــة الشـــــباب والرياضـــــة  مديري
  بالقليوبية

2005 :
2010  

تحليـــل البيانـــات احصـــائيا   12
 SPSSباستخدام برنـامج 

  )متكرر(

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس 
  ومعاونيهم

مشــــــــــــروع تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات 
ـــــــــدريس  ـــــــــة الت أعضـــــــــاء هيئ

  ومعاونيهم بجامعة بنها

2011 :
2014  

  
  :مناقشة الرسائل العلمية

تاريخ   الدرجة  موضوع الرسالة   الجامعة  الطالب اسم م
  المنح

الملك  المبارك  عبد اهللا بدرية1
 فيصل

  1996 ماجستير  نمو القدرات االبتكارية في المراحل التعليمية

الملك   الصيخان سالم إبراهيم2
 فيصل

السلوك التوكيدي وعالقتـه بالتحصـيل الدراسـي 
 يــةلــدى طــالب المــرحلتين المتوســطة والثانو 

  بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

  1997 ماجستير

الملك   ناهد عبد اهللا الموسى3
 فيصل

أثــــر الترتيــــب المــــيالدى فــــي متغيــــرات الكفايــــة 
ـــدى أطفـــال ريـــاض األطفـــال ـــة ل  االجتماعي

  بمحافظة األحساء

  1999 ماجستير

ابتســــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــد 4
  الدريويش

الملك 
 فيصل

ت الوالديــــــــة العالقــــــــة بــــــــين بعــــــــض االتجاهــــــــا
 والتفكير االبتكاري لدى أطفال مرحلـة مـا قبـل

  المدرسة بمحافظة األحساء

  2000 ماجستير

عبــــــــد اللطيــــــــف مــــــــريم 5
  الناجم

الملك 
 فيصل

اإلرشاد الذاتي مـن منظـور إسـالمي فـي ضـوء 
 بعــض المتغيــرات لــدى طالبــات كليــة التربيــة

  بجامعة الملك فيصل باألحساء

  2000 ماجستير

مــدى فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي عــالج بعــض   بنها  اشورأحمد حسن ع6
  صعوبات التعلم النمائية

  2002  دكتوراه

أثـــــــر بعـــــــض العوامـــــــل النفســـــــية فـــــــي التـــــــأخر   المنيا  عدنان عبد اهللا الحمد7
الدراســي لــدى عينــة مــن طــالب الصــف األول 

  كل من السعودية ومصر الثانوي في

  2003  دكتوراه
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محمـــــــــــــــد إينـــــــــــــــاس   8
  صفوت 

مــا وراء المعرفــة واســتراتيجيات التنظــيم الــذاتي   يقالزقاز 
  للتعلم لدى طالب جامعة الزقازيق

  2004 ماجستير

اســتراتيجيات معالجــة المعلومــات لــدى مرتفعــي   المنوفية  وسام علي جلبط  9
ومنخفضــي التحصــيل الدراســي المتضــمنة فــي 

  بعض المهام في االقتصاد المنزلي أداء

  2005 ماجستير

أثــر اســتخدام المحاكــاة بــالكمبيوتر علــى األداء   بنها  أحمدنبوي باهي   10
لـدى  في مهام حل المشكالت في وحدة الوراثة

  طالب الصف األول الثانوي

  2005 ماجستير

إينـــــــــــــــاس محمـــــــــــــــد   11
  صفوت 

البنـــاء العـــاملي للــــذكاء الوجـــداني فـــي عالقتــــه   الزقازيق
 ببعض سمات الشخصية لـدى طـالب جامعـة

  الزقازيق

  2008  دكتوراه

أمـــل عبـــد المحســـن   12
  زكي

ــــــــى بعــــــــض   بنها ــــــــائم عل ــــــــدريبي ق ــــــــامج ت ــــــــر برن أث
اســتراتيجيات الــتعلم المــنظم ذاتيــًا فــي الدافعيــة 
والتحصـــيل الدراســـي لـــدى عينـــة مـــن التالميـــذ 

  ذوي صعوبات التعلم

  2008  دكتوراه

مــدى فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي عــالج بعــض  بنها  حمد سابقأمنى   13
لـــــدى عينـــــة مـــــن صـــــعوبات التعبيـــــر الكتـــــابي 
  التالميذ ذوي صعوبات التعلم

  2009 ماجستير

فاطمـــــــــــــــة عـــــــــــــــادل   14
  عويضة

دراســـة لمســـتوى الـــذكاء الوجـــداني لـــدى المعلـــم  بنها
  وعالقته ببعض نواتج التعلم لدى تالميذه

  2009 ماجستير

ـــد الـــرحمن   15 علـــي عب
  محمد مرعي

فعاليـــة برنـــامج لخفـــض قلـــق اللغـــة اإلنجليزيـــة   الزقازيق
ات تعلمهــــا مــــن تالميــــذ المرحلــــة لــــذوي صــــعوب

  اإلبتدائية

  2010  ماجستير

ي بــــــســــــناء عبــــــد الن  16
  أحمد رمضان

فعاليـــــــة برنـــــــامج تـــــــدريبي لـــــــإلدراك الســـــــمعي   كفر الشيخ
والبصـــري فـــي تخفيـــف صـــعوبات تعلـــم العلـــوم 
  لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  2010  ماجستير



  
  
  

 رمضان محمد رمضان/ سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

زينـــــب يـــــونس عبـــــد   17
  الحليم محمد

ـــــى قصـــــص   هابن ـــــائم عل ـــــامج تـــــدريبي ق ـــــة برن فعالي
ــــــة بعــــــض مهــــــارات  ــــــال لتنمي ــــــات األطف وحكاي
ــــدى أطفــــال مــــا قبــــل المدرســــة ذوي  التحــــدث ل

  صعوبات تعلم

  2011  دكتوراه

الشـــــــــــــــيماء عبـــــــــــــــد   18
الظــــــــــاهر شــــــــــحاته 

  عطية

كشــف ذات المعلــم كمــا يدركــه طــالب المرحلــة   الزقازيق
الثانويــة وعالقتــه باتجاهــاتهم نحــوه ومشــاركتهم 

  في حجرة الدراسة

  2011  ماجستير

ســـــهير أمـــــين عبـــــد   19
  العزيز الهادي

أثــر تفاعــل مســتوى فعاليــة الــذات ونــوع التغذيــة   المنوفية
الراجعــــة علــــى أداء تالميـــــذ الصــــف الخـــــامس 

  االبتدائي لمهام حل المشكلة

  2011  ماجستير

هبـــة إبـــراهيم محمـــد   20
   علي الناغي

االختبــار وأثــر  دافعيــة الممــتحن وعــدد مفــردات  بور سعيد
كـــل منهمـــا علـــى تقـــديرات معلمـــات المفـــردات 
وقــــــدرات األفــــــراد ودالــــــة المعلومــــــات الختبــــــار 
تحصـــــيلي مرجعـــــي المحـــــك باســـــتخدام نمـــــاذج 

  االستجابة للمفردة

  2011  دكتواره

خالــــــد أحمــــــد عبــــــد   21
  العال ابراهيم

ــــــة اســــــتراتيجيتي تحكــــــم المــــــتعلم وتحكــــــم   سوهاج فعالي
ر الرياضـي والدافعيــة البرنـامج فــي تنميـة التفكيــ

لإلنجـــاز باســـتخدام الحاســـوب للتالميـــذ بطيئـــي 
  التعلم في الرياضيات

  2011  ماجستير

شــيماء محمــد علــى   22
  حسن

ميــــة فعاليــــة برنــــامج تعلــــم الكترونــــي مــــدمج لتن  بور سعيد
مهــارات تــدريس الرياضــيات للطــالب المعلمــين 
فــــــي ضــــــوء المعــــــايير القوميــــــة إلعــــــداد معلــــــم 

  الرياضيات

  2011  هدكتورا

محمـــــــــد مصـــــــــطفى   23
  محمد الجندي

جامعة 
الدول 
  العربية

فاعليــة برنــامج قــائم علــى اســتراتيجيات نــا وراء 
المعرفة فـي تنميـة مهـارات الـذكاء اللغـوي لـدى 
تالميذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي فـي 

  مادة اللغة االنجليزية

  2011  ماجستير



  
  
  

 رمضان محمد رمضان/ سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

ســـــيف بـــــن مبـــــارك   24
  الجلنداني

جامعة 
ول الد

  العربية

متطلبـــــات تنميـــــة الكفايـــــات المهنيـــــة للعـــــاملين 
فـي مجـال بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان 

  التدريب االلكتروني وتطبيقاته

  2011  ماجستير

د   25 ع عب رضا ربي
  الحليم

أســـــاليب التفكيـــــر ومهـــــارات مـــــا وراء المعرفـــــة   المنيا
وعالقتهم بالتحصيل األكاديمي لـدى عينـة مـن 

دراســــة لنمــــوذج : التربيــــة بالمنيــــا طــــالب كليــــة
  ".سببي مقترح

  2011  دكتوراه

أمل بنت أحمد  26
 الرحبي

  

ة  جامع
يج  الخل

  العربي

راءة  م الق عوبات تعل يوع ص دى ش م
نيفية  رات التص بعض المتغي ا ب وعالقتھ
لطنة  ي بس يم األساس ذ التعل دى تالمي ل

  "عمان

  2012  ماجستير

و  27 تح هللا أب ھالة ف
  النور عزيز

 جامعة
الدول 
  العربية

دريبات حب االستطالع العلمي تفاعلية 
اري وأداء  ر االبتك ين التفكي ي تحس ف
الذاكرة العاملة لدى تالميذ الحلقة األولى 

  من مرحلة التعليم األساسي

  2012  ماجستير

ويس   28 د ع محم
  دسوقي

دى   بني سويف ة ل اھيم االجتماعي دراسة لبعض المف
ي ف العقل ن ذوي التخل راھقين م  الم

  البسيط وأقرانھم العاديين

  2012  ماجستير

د   29 ابر عب ص
  الحليم عبد الحي

جامعة كفر 
  الشيخ

ى  ائم عل دريبي ق امج ت ة برن فاعلي
اً لمعلمي  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتي
اديمي  ي األداء األك ة ف ة الخاص التربي
ذ ذوي  دى التالمي كالت ل ل المش وح

  االحتياجات الخاصة

  2012  دكتوراه

طفى مح  30 د مص م
  عبد الحميد

جامعة 
  الزقازيق

ن  ل م ي ضوء ك ود ف ل البن رق تحلي ط
تجابة  اذج االس ة ونم ة التقليدي النظري
للمفردة الختبار مرجعي المحك في مادة 
  العلوم لتالميذ الصف السادس االبتدائي

  2013  ماجستير

ادر   31 عد ن مس
  محمد أحمد

جامعة عين 
  شمس

ف  ن تزيي ف ع رق الكش ة ط مقارن
تج ي االس ية ف اس الشخص د قي ابات عن

  ضوء نظرية االستجابة للمفردة

  2014  دكتوراه

ان  32 راھيم  ايم اب
  محمد سليم

جامعة 
  الزقازيق

ا  ة وعالقتھ ة االجتماعي المرغوبي
بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى 

  جامعة الزقازيق -طلبة كلية التربية

  2014  ماجستير



  
  
  

 رمضان محمد رمضان/ سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور

 

ت  33 د  مرف محم
   عبد الرشيد

تعلم   اجامعة بنه ة ال أثر تفاعل نمط التغذية الراجعة في بيئ
ى  االلكتروني عبر الشبكات ومركز التحكم عل
الب الصف  دى ط ة ل ارات البرمج ة مھ تنمي

 الثالث اإلعدادي

  2014  ماجستير

زت   34 يماء ع ش
  عبد الحميد

باع   جامعة بنها ل االش ائي لتأجي وذج البن النم
ذاتي  يم ال اديمي والتنظ دافعي (األك ال

اليواال يل ) نفع ار والتحص ق االختب وقل
  الدراسي

  2015  ماجستير

عبـــد العزيـــز محمـــد   35
  حسب اهللا

جامعة 
  المنيا

بناء بطارية لقبول الطالب بكليات 
التربية في ضوء نظرية جاردنر للذكاء 
 .وقدرتھا على التنبؤ بنجاحھم األكاديمي

  2015  دكتوراه

رشــــــا عبــــــد الســــــالم   36
  أحمد

جامعة 
  دمنهور

برنامج قائم على انتقال التعلم في  فعالية
عملية المھارات الحياتية لدى عينة من 

  طالب كلية التربية

  2016  دكتوراه

جامعة قناة   أحمد محمد السيد  37
  السويس

بناء اختبار تحصيلي في ضوء نظرية 
ً لمستويات بلوم  االستجابة المفردة طبقا

  وعالقتھا بقلق االختبار

  2016  ماجستير

  
  :علمية فحص رسائل

تاريخ   الدرجة  موضوع الرسالة   الجامعة  اسم الطالب  م
  المنح

/ قنــــاة الســــويس  محمود السيد  1
  العريش

استراتيجيات االنتباه لدى الطـالب المبتكـرين وغيـر 
  المبتكرين تحت ظروف الشوشرة وغير الشوشرة

  2004  دكتوراه

حســــــــــن ممــــــــــدوح   2
  غانممحمد 

عــــــــــــــــــــــــــــين 
  شمس

ن فــي بنــاء برنــامج دور الــذاكرة الشخصــية للمعلمــي
تـــدريبي قـــائم علـــى الـــتعلم الخبـــري لتنميـــة مهـــاراتهم 

  في تقويم المتعلمين

  2008  دكتوراه

هيفاء أحمـد علـى   3
  محمد التقي

جامعـــــــــــــــــــة 
  البحرين

بعــض أبعــاد البنيــة المعرفيــة لــدى ذوات صــعوبات 
المتوسـطة  القـراءة والعاديـات مـن تلميـذات المرحلـة

  بدولة الكويت

  2007  ماجستير



  
  
  

 رمضان محمد رمضان/ سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

أميمــــــــــــة بكــــــــــــري   4
  حسين

جامعـــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــدول  ال

  العربية

فاعليــة اســتخدام بعــض أســاليب الــتعلم الــذاتي فــي 
التعلـيم األساسـي  تحصيل تالميذ الحلقة الثانية مـن

  في مادة النحو العربي واتجاهاتهم نحوها

  2007  ماجستير

مفيــدة أبــو القاســم   5
  الرحيبي

الســابع مــن 
 -إبريــــــــــــــــــل

  اليبي

ية بالمخــــــاوف عالقــــــة بعــــــدي االنبســــــاط والعصــــــاب
العالي بشـعبية  المهنية المستقبلية لدى طلبة التعليم

  الزاوية

  2007  ماجستير

ســـــــــــامي فضـــــــــــل   6
  محمود دياب

معهــــد البحــــوث 
والدراســــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  -العربي

المنظمــة العربيــة 
للتربيـــة والثقافـــة 

  والعلوم

أنمــــاط التفكيــــر وفــــق النمــــوذج الشــــامل للمــــخ عنــــد 
ـــذكاءات المتعـــددة فـــي تيهمـــا عالق تيـــدهيرمان وال

باالســـتدالل الرياضـــي لـــدى تالميـــذ الصـــف الثالـــث 
  االعدادي

  2008  ماجستير

ســــــــــــودان حمــــــــــــد   7
  مخلص الزعبي

جامعـــــــــــــــــــة 
  البحرين

ــــم الرياضــــيات  ــــاين انتشــــار صــــعوبات تعل مــــدى تب
 بتبــاين بعــض المتغيــرات التصــنيفية لــدى تالميــذ

  دراسة مسحية -المرحلة االبتدائية بدولة الكويت

  2008  ماجستير

محمـــــــــــــد غـــــــــــــادة   8
  سامي المحالوي

عــــــــــــــــــــــــــــين 
  شمس

فاعليــــة تكامــــل مــــنهج األنشــــطة كمــــدخل إلكســــاب 
" الحقائق والمهـارات وقواعـد السـلوك"طفل الروضة 

ــــاهيم الصــــحية  ــــبعض المف فــــي ضــــوء (المرتبطــــة ب
  )تشريعات حقوق الطفل

  2009  دكتوراه

رضــا عبــد القــادر   9
  الصاوي

قنـــــــــــــــــــــــــــــــاة 
/ الســـــــــويس
  السويس

ذكاء وتطبيقاتهــا داس للــ -التحقــق مــن نظريــة لوريــا
  في تشخيص بعض االضطرابات المعرفية

  2010  دكتوراه

الســـــــــــــــيد ســـــــــــــــعد   10
  حسين حسن

قنـــــــــــــــــــــــــــــــاة 
/ الســـــــــويس
  السويس

المكونـــات العامليـــة للـــذكاء االجتمـــاعي فـــي إطـــار 
نمـــــوذجي أبـــــو حطـــــب والبرشـــــت المنبئـــــة بالنجـــــاح 

  الدراسي لدى طالب كليات التربية

  2010  دكتوراه

رانيـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد   11
  عطية

 جامعـــــــــــــــــــة
  الزقازيق

فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي لتنميــــة بعــــض الـــــذكاءات 
المتعـــددة وتـــأثيره علـــى الحـــل االبـــداعي للمشـــكالت 

  لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

  2013  دكتوراه
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جامعـــــــــــــــــــة   كمالجيهان   
  بنها

تنمية المهارات الحياتية باسـتخدام أنشـطة المحاكـاة 
سـتقاللي الكمبيوترية وتأثيرها على تنمية السلوك اال

  لطفل الروضة

  2016  دكتوراه

  
  ):تحت اإلعداد(اإلشراف على الرسائل العلمية 

  الكلية  الدرجة العلمية  االسم  م
  نهابجامعة  –التربية   ماجستير  مرفت عبد المرضي  1
  جامعة بنها –التربية   ماجستير  شمس محمد  2
  جامعة بنها -التربية النوعية  ماجستير  فايز بن راشد بن عقيل  3
  جامعة بنها -التربية النوعية  ماجستير  عمرو الطوخي  5
  جامعة بنها -التربية النوعية  دكتوراه  غادة منتصر  6
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  :المجتمع خدمةأنشطة 
  الغرض  الجهة  موضوعها  نوع المشاركة

منســـق كليـــة التربيـــة 
فـــي اختبـــارات كـــادر 

  المعلم 

اختبــــــــــارات كــــــــــادر 
  المعلم

جامعــــــــــة بنهــــــــــا باالشــــــــــتراك مــــــــــع 
ة المهنيــــة للمعلمــــين منــــذ األكاديميــــ

  2009وحتى نهاية  2008عام 

تســــــــــــكين معلمــــــــــــي وزارة 
  التربية والتعليم

منســـق الجامعـــة فـــي 
مشــروع محــو األميــة 
فـــــــــــــــــي المجتمـــــــــــــــــع 

  المحلي

محو أمية المجتمـع 
  المحلي

جامعـــة بنهـــا باالشـــتراك مـــع الهيئـــة 
القوميــــــة لتعلــــــيم الكبــــــار بالقليوبيــــــة 

  2007إلى  2005من 

يـــــة خفـــــض معـــــدالت األم
  في المجتمع المحلي

منســـق كليـــة التربيـــة 
باألســــــبوع اإلقليمــــــي 

  األول للبيئة

األســــــبوع اإلقليمــــــي 
  األول للبيئة

جامعـــة بنهـــا بالتعـــاون مـــع األجهـــزة 
ــــــــة والشــــــــعبية بالمحافظــــــــة ، التنفيذي

  2006يونيو 

المحافظـــــــة علـــــــى البيئـــــــة 
ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــة البيئي والتوعي

  للمشكالت البيئية

 
  :عضوية الجمعيات العلمية

  تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  ظيفةالو 
  اآلن  1990  الجمعية المصرية للدراسات النفسية

  2009  1992  رابطة التربية الحديثة
  2009  2002  "رانم"رابطة األخصائيين النفسيين 

  : أخـــرىأنشطة 

  بالجامعـــة " إعـــداد المعلـــم والبحـــوث اإلجرائيـــة"االشـــتراك فـــي ورشـــة عمـــل عـــن
، بالمملكـــة المتحــدة واســـكتلندا فــي الفتـــرة مـــن Open Universityالمفتوحــة 

 . 2013سبتمبر  14-29
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  للتعـرف علـى نظـام تـدريس اللغـات رئيس وفـد مصـر فـي زيـارة سـلطنة برونـاي
 CfBTاألجنبيــة ببرونــاي والتنميــة المهنيــة للمعلمــين والتــي يقــوم عليهــا مؤسســة 

  .2012البريطانية، وذلك خالل شهر سبتمبر 

  التربيــــة والتعلــــيم فــــي ورش العمــــل الخاصــــة بالتنميــــة المهنيــــة رئـــيس وفــــد وزارة
للمعلمــين ومــديري المــدارس والمنعقــدة فــي جامعــة بــرلين الحــرة وأكاديميــة تأهيــل 

  .2011مديري المدارس بميونيخ خالل شهر ديسمبر 

  التخطـيط التربــوي"ممثـل وزارة التربيــة والتعلـيم فــي فعاليـات ورشــة عمـل بعنــوان 
المملكـــة مدينـــة الجديـــدة بالمنعقـــدة تحـــت اشـــراف اليونســـكو فـــي و ". االســـتراتيجي
 .7/12/2011إلى  -4/12/2011ترة من الفالمغربية في 

  رئيس وفد وزارة التربية والتعليم للتعـرف علـى أسـاليب التنميـة المهنيـة للمعلمـين
بالمملكــة المتحــدة وذلــك مــن خــالل المركــز الثقــافي البريطــاني وجامعــة لنــدن، 

 .2011يتش، وذلك خالل شهر أكتوبر وجامعة جرين

  ممثـــل وزارة التربيـــة والتعلـــيم واألكاديميـــة المهنيـــة للمعلمـــين فـــي فعاليـــات ورشـــة
ســبل االســتفادة : االرتقــاء بــالمعلم العربــي ورفــع كفاءتــه المهنيــة "عمــل بعنــوان 

، ".من مراكز التميز للمعلمين القائمـة فـي الـدول العربيـة كمراكـز إقليميـة عربيـة
عقدة بالتعاون بين جامعة الدول العربية واألكاديمية المهنية للمعلمـين، فـي والمن

 . 23/11/2011إلى  -21/11/2011الفترة من 

  المـؤتمر اإلقليمـي للسياسـات ممثـل وزارة التربيـة والتعلـيم المصـرية فـي فعاليـات
تحسـين السياسـات المتعلقـة "المتعلقة بالمعلم في الشرق األوسط وشمال إفريقيـا 

والمنعقــــد بأكاديميــــة الملكــــة رانيــــا لتــــدريب المعلمــــين " المعلم لتحســــين التعلــــيمبــــ
 .6/7/2011-5في الفترة من  ،األردن -بعمان
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  ــــيم ــــة والتعل ــــل وزارة التربي ــــيم التحصــــيل المصــــرية ممث ــــادرة تقي ــــات مب فــــي فعالي
الدراسي في البلدان العربية، والمنعقد في بيروت تحت رعايـة منظمـة اليونسـكو 

 . 2010/ 12/ 16 -14ترة من في الف

  عضــــو اللجنــــة العلميــــة الدائمــــة لترقيــــات األســــاتذة واألســــاتذة المســــاعدين فــــي
 .وحتى اآلن 2007، منذ تخصص علم النفس التربوي والصحة النفسية

  المشـــاركة فـــي فحـــص اإلنتـــاج العلمـــي لعـــدد كبيـــر مـــن الســـادة أعضـــاء هيئـــة
وظـــائف األســـاتذة واألســـاتذة التـــدريس بالجامعـــات المصـــرية والمتقـــدمين لشـــغل 

  .المساعدين في تخصص علم النفس التربوي

 إلـى أغسـطس  2003ابريـل جامعـة بنهـا مـن  -مدير تحرير مجلة كلية التربيـة
2009. 

  المقدمـــة  مـــن البحـــوث) بحثـــاً  300مـــن أكثـــر (تحكـــيم عـــدد كبيـــر مـــن البحـــوث
ـــة المحكمـــة والتـــي تصـــدر بمصـــر والســـعودية وكـــذ ـــالمجالت العلمي لك للنشـــر ب

 .المؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال علم النفس

  المشاركة في إعداد ومراجعة المعايير القوميـة للتعلـيم بالهيئـة القوميـة لالعتمـاد
 . 2009، عام والجودة

  فــــي إعــــداد وتنظــــيم المــــؤتمر العلمــــي األول للصــــحة النفســــية بكليــــة المســــاهمة
ـــة العلميـــة لل ـــد محـــاوره، وعضـــو اللجن ورئاســـة إحـــدى  مـــؤتمر،التربيـــة وتحدي

 .2007يوليو الجلسات العلمية للمؤتمر، 

 المـــؤتمر العلمـــي األول للصـــحة النفســـية  عضـــو لجنـــة صـــياغة التوصـــيات فـــي
 .2007، يوليو بكلية التربية 

  ـــــالمجلس األعلـــــى ـــــة ب ـــــة المقدمـــــة للمعادل ـــــد مـــــن الرســـــائل العلمي فحـــــص العدي
 .وحتى اآلن 2005للجامعات خالل الفترة من 
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  لبروتوكول التعاون بين كليات جامعة بنها والهيئة العامة لمحـو األميـة اإلعداد
 . 2005أغسطس  5وتعليم الكبار، منذ بدايته وحتى توقيعه في 

  وحتـى عـام  2005منسق جامعة بنها لمشروع محو األميـة بالقليوبيـة منـذ عـام
2007. 

 ـــ ة بكليـــة نائـــب رئـــيس مجلـــس إدارة مركـــز المعلومـــات التربويـــة والنفســـية والبيئي
 .7/1/2007وحتى  8/1/2004التربية ببنها في الفترة من 

  منســـق كليـــة التربيـــة فـــي األســـبوع اإلقليمـــي األول لجامعـــة بنهـــا بـــبعض قـــرى
 .2006ة القليوبية خالل شهر يونيو محافظ

  إعـــداد وتنفيـــذ مجموعـــة مـــن الـــدورات التدريبيـــة للســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس
 :، منهاومعاونيهم بكليات جامعة بنها

فـي تحليـل البيانـات اإلحصـائية ألعضـاء  SPSSدورة استخدام برنـامج  .1
 .هيئة التدريس ومعاونيهم

 .دورة تدريبية في مناهج البحث العلمي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس .2
دورة تدريبية لرفع الكفـاءة اللغويـة فـي اللغـة االنجليزيـة لمعـاوني أعضـاء  .3

 .هيئة التدريس
 .اإلنجليزيةمحادثة باللغة دورات تدريبية في ال .4
ــــــدريس  .5 ــــــة الت ــــــر البحــــــث العلمــــــي للســــــادة أعضــــــاء هيئ ــــــة تقري دورة كتاب

 .همومعاوني
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  ــــدورات التدريبيــــة للمعلمــــين بمــــدارس محافظــــة إعــــداد وتنفيــــذ مجموعــــة مــــن ال
 :القليوبية والمحافظات المجاورة، منها

 .دورة اإلعداد التربوي لمعلمي المدارس الخاصة بالقليوبية .1
 . تدريبية في االعتماد وجودة المؤسسات التعليميةدورات  .2
ـــــة ريـــــاض  دورات .3 ـــــة لمعلمـــــي مرحل ـــــدريس اللغـــــة االنجليزي ـــــة لت تدريبي

 .األطفال
دورة تدريبيــــة فــــي الــــتعلم النشــــط والتقــــويم الشــــامل لمعلمــــي المــــدارس  .4

  .الخاصة بمحافظة القليوبية
الــدورات التنشــيطية لمعلمــي مــدارس الســالم الخاصــة، للتعــرف علــى  .5

أحدث النظريات والممارسات التربوية في مجال التدريس، والتي تعقد 
  .  سنويًا خالل فترة العطلة الصيفية

  جامعة بنها منها -لعدد من الندوات العلمية بكلية التربيةاإلعداد والتنسيق: 
لطـــالب كليـــة التربيـــة فـــي الفتـــرة مـــن ينـــاير  نـــدوات إنفلـــونزا الطيـــور  .1

 .2006مارس  -2006
افحــــة المخــــدرات لطــــالب كليــــة التربيــــة خــــالل شــــهر مــــارس نــــدوة مك .2

2005. 
ندوة مخاطر الزواج العرفي لمنسوبي كلية التربية خـالل شـهر أكتـوبر  .3

2006. 
 .2005ندوة مكافحة التدخين لطالب كلية التربية خالل شهر مارس  .4
لمنســـوبي كليـــة التربيـــة خـــالل " نحـــو بيئـــة أفضـــل"نــدوة علميـــة بعنـــوان  .5

  2004شهر نوفمبر 
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  : األنشطة العامة
 جامعــة بنهــا ابتــداء مــن العــام الجــامعي -رائــد عــام لجنــة الجوالــة بكليــة التربيــة -1

  .2008/ 2007وحتى العام   2002/ 2001
العـــام  جامعـــة بنهـــا ابتـــداء مـــن -عضـــو لجنـــة شـــئون الطـــالب بكليـــة التربيـــة -2

 . 2003/ 2002وحتى العام  2001/2002الجامعي 
وخدمـــة البيئـــة لطـــالب الفرقـــة الثالثـــة تعلـــيم الكبـــار تعلـــيم االشـــتراك فـــي برنـــامج  -3

 .2007/ 2006عام  وحتى 2001أساسي بالكلية منذ عام 
 اإلشـراف علـى معسـكر تعلـيم الكبـار وخدمـة البيئـة لطـالب الفرقـة الثالثـة تعلـيم -4

 .12/7/2001إلى  23/6/2001أساسي بالكلية في الفترة من 
 .2001 بالكلية لعام رئيس كنترول الدبلوم الخاص -5
الـــذي نظمـــه  االشـــتراك فـــي المشـــروع القـــومي الشـــامل لتقـــويم أداء المدرســـين، -6

النصـف  المركز القومي لالمتحانات والتقـويم التربـوي بالتعـاون مـع الكليـة خـالل
 .2002/ 2001األول من العام الدراسي 

/ 2002، 2001/2002العام الجـامعي  في) عام(رئيس كنترول الفرقة الثانية  -7
2003. 

 .2003/ 2002الجامعي  س كنترول الدبلوم العام في العامرئي -8
 . اآلن وحتى 2002/ 2001عضو مجلس قسم علم النفس التربوي منذ عام  -9

 8/1/2004رئـيس لجنـة خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة بالكليـة فـي الفتـرة مـن   - 10
 . 7/1/2007وحتى 

ــــة بجامعــــة بنهــــا فــــي الفتــــرة  - 11  مــــنعضــــو مجلــــس خدمــــة المجتمــــع وتنميــــة البيئ
 . 7/1/2007وحتى   8/1/2004

باالشـتراك مـع  رئيس الفريق البحثـي لتقيـيم التـدريس بمـدارس محافظـة القليوبيـة  - 12
 .2006/ 2005البنك الدولي في العام الدراسي 

وحتـى  5/8/2005األمية بجامعة بنها في الفترة من  منسق عام مشروع محو  - 13
7/1/2007 . 
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وحتــى  8/1/2007يــة فــي الفتــرة مــن التعلــيم والطــالب بالكل رئـيس لجنــة شــئون - 14
7 /1 /2010 . 

 8/1/2007ليم والطالب بجامعة بنهـا فـي الفتـرة مـن ن التععضو مجلس شئو   - 15
 .7/1/2010وحتى 

 -2008/2009رائد عام الشباب بكلية التربيـة ببنهـا منـذ بدايـة العـام الجـامعي  - 16
 7/1/2010وحتى 

محو األمية باالشـتراك  بمحاضرات لتهيئة المعلمين للعمل بمشروعات االشتراك - 17
 .لتعليم الكبار بالقليوبية مع الهيئة العامة

جامعـة بنهـا فـي الفتـرة  -العمـل كمـدير لمشـروع االعتمـاد والجـودة بكليـة التربيـة - 18
 . 2006وحتى  2005من 

وحتــى  2008رئــيس مجلــس األمنــاء بمــدارس الشــبان المســلمين ببنهــا منــذ عــام  - 19
2010. 

وحتـى  20/7/2009جامعة بنها في الفتـرة مـن  -قائم بعمل عميد لكلية التربية - 20
7/9/2010. 

جامعة بنهـا  -رئيس كنترول الدبلوم الخاص والماجستير والدكتوراه بكلية التربية - 21
 .2010/ 2009للعام الجامعي 

  :التعليم مشروعات تطويراالشتراك في 

  بكليـــة التربيـــة" تطـــوير نظـــم االمتحانـــات والتقـــويم""المـــدير التنفيـــذي لمشـــروع- 
 .2015 -2014جامعة بنها 

  عضو مشـروع تفعيـل بحـوث الفعـلAction Research  والممـول مـن البنـك
الــدولى بمشــاركة جامعــات مــن مصــر ولبنــان وفلســطين، وأوروبيــة مــن انجلتــرا 

 .2014 -2013واسكتلندا والسويد ومالطا، 
  وسياســات القبــول) العــام والفنــي(تطــوير التعلــيم الثــانوي بشــقيه "مــدير مشــروع 

  .  2012 -2010" مشروع قومي"بالجامعات 
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 االشتراك في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كمتدرب ،
 .من المشروع (TOT)والحصول على شهادة 

   االشتراك في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات كمـدرب
قــرار، تنميــة مهــارات حــل المشــكالت واتخــاذ ال( منهــا  فــي العديــد مــن البــرامج

، التحليـــل التفكيـــر العلمـــي، تقـــويم التـــدريس الجـــامعي، مهـــارات البحـــث العلمـــي
 .)اإلحصائي للبيانات

  كمتــدرب ومــدرب فــي العديــد مــن  تطــوير كليــات التربيــةاالشــتراك فــي مشــروع
، تـــــأليف الكتـــــاب مهـــــارات البحـــــث العلمـــــي، تقـــــويم التـــــدريس (منهـــــا  البـــــرامج
  .)المرجعي

  وهـــو " شـــعبة التربيـــة الخاصـــة" ةالمهنيـــ ةروع تطـــوير الدبلومـــمشـــ قيـــر فعضـــو
  .2005عام تطوير كليات التربية بمصر، مشروع تنافسي ضمن مشروعات 

 مشـروع تـدريب أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم بكليـات جامعـة  قير ف عضو
وهـــو  ، يلوجيـــا التعلـــيم فـــي التـــدريس الجـــامعبنهـــا علـــى انتـــاج واســـتخدام تكنو 

 .2005عام ضمن مشروعات تطوير كليات التربية بمصر،  مشروع تنافسي
  عضــــو فنــــي بمشــــروع تطــــوير نظــــم تقــــويم طــــالب جامعــــة بنهــــا، وهــــو أحــــد

المشــروعات التنافســية الممولــة مــن وزارة التعلــيم العــالي، ويــتلخص دوري فــي 
إعــداد المــادة العلميــة والتدريبيــة وكــذلك تــدريب الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس 

  . 2011وحتى  2010المشروع منذ ومعاونيهم في 
  


