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 المؤهالت العلمية ) مرتبة من األقدم الى األحدث (

 املؤهل اسم اجلامعة التخصص
 بكالوريوس علوم وتربية   كلية التربية جامعة المنصورة طبيعة وكيمياء

فى التربية دبلوم خاص كلية التربية جامعة المنصورة مناهج وطرق تدريس  
علوم مناهج وطرق تدريس  ماجستير فى التربية كلية التربية جامعة المنصورة  
علوم مناهج وطرق تدريس  دكتوراة فى فلسفة التربية كلية التربية جامعة المنصورة 

طرق تدريس علوم و مناهج   طرق تدريس و أستاذ مساعد مناهج  المجلس األعلى للجامعات 
طرق تدريس علوم و مناهج  طرق تدريس علومو أستاذ مناهج   المجلس األعلى للجامعات   

 

لخبرات العملية ا و الوظائف  

 12/21/2881وحتى  6/21/2811بوزارة التربية والتعليم فى الفترة من مدرسة علوم 

 2/22/2881بقسم البحوث بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى/ القاهرة، فى الفترة من:  معيدة 
 16/1/2881وحتى 

بقسم البحوث بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى/ القاهرة، فى الفترة من مدرس )باحث( مساعد 
 2/21/1111وحتى  12/1/2881

بقسممممممممممممممم البحوث بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى/ القاهرة، فى الفترة من  )دكتور باحث(مدرس 
 .26/1/1116وحتى  1/21/1111

بقسمممممممممم البحوث بالمركز القومى   مناهج وطرق تدريس علوم)أستتتتتتتا  باحث مستتتتتتاعد( مستتتتتتاعدأستتتتتتتا  
 .م12/22/1122وحتى  22/1/1116لالمتحانات والتقويم التربوى/ القاهرة، فى الفترة من 
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بقسم البحوث بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم   )أستا  باحث( أستا  مناهج وطرق تدريس علوم
 وحتى اآلن. م11/21/1122التربوى/ القاهرة، فى  

 2/1/1121بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى من  رئيس قسم العمليات والمعلوماتقائم بعمل 
 2/21/1121وحتى 

 1/1/1121وحتى  2/4/1121بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى من  البحوثرئيس قسم 
 اآلن.وحتى  11/1/1126بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى من  البحوثرئيس قسم 

 نممذم بممالئي ممة القوميممة لومممممممممممممممممان جودة التعليم وا عتممماد بممالقمماهرة عضتتتتتتتتتو ورئيس المكتتتي ال نى و  ير
  .اآلنوحتى  2/1/1111

 

( )كمتدرب الدورات التدريبية  

امعة كالي ورنيا جالتقويم التربوى وبناء ا ختبارات والمعالجة ا حصا ية للبيانات باستخدام الكمبيوتر من 
 18/21/2881-1/8، الفترة من بالواليات المتحدة األمريكية

 بنك األس لة والتمثيل البيانى  ستجابة أفراد العينة للمفردات مفرداتنظرية ا ستجابة للمفردة وتدريج 
Graphical Item Analysis  والتقويم  مقر المركز القومى لالمتحاناتفى  خبراء أجانب وذلك بواسطة

 م1111م، مارس، وأكتوبر 11112، مارس، ومايوالتربوى 
 1114  ،وزارة التربية والتعليم للتقويم التربوى،إعداد المعايير القومية للتعليم وقواعد القياس الالزمة 

الفترة  ،جامعة ميتشجات وجامعة  يتس يرج بالواليات المتحدة األمريكيةتطوير برامج كليات التربية فى 
 11/1/1111-18/2من 

والئي ة  مجال حقوق االنسانإعداد معايير المناهج فى مجال حقوق ا نسان، مشروع دعم القدرات فى 
 2/1118القومية لومان جودة التعليم وا عتماد،

ايو مفى واليتى أوهايو وبنسل انيا بأمريكا، تصميم مناهج المتفوقين والتدريس لئم بالمرحلة الثانوية 
1121 

 .1124، فبراير فنلداالتقويم وا عتماد فى إطار مشروع التوأمة مع ا تحاد األوروبى  فى 

 1124، مايو ألمانياالتقويم وا عتماد فى إطار مشروع التوأمة مع ا تحاد األوروبى  فى 

دورات تدريبية سنوية عن نظم التقويم وا عتماد فى الئي ة القومية لومان جودة التعليم وا عتماد بخبراء 
 من ا تحاد األوربى.

 

 

 



 

 

()كمدرب الدورات التدريبية  

 .8000-8002ين لتقويم مؤسسات التعليم العالى فى مصر يالخارجتدريب المراجعين 

 .8008-8002ين لتقويم مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى مصر يتدريب المراجعين الخارج

تدريب المدربين على تقويم نواتج التعلم والتقويم الذاتى سنويا فى ضوء خطة وزارة التربية والتعليم 

 جودة التعليم واالعتماد.والهيئة القومية لضمان 

 حتى اآلن. -8002تدريب مدربى المدربين فى مجال التقويم والمراجعة الخارجية سنويا منذ 

تدريب المشاركين فى إعداد االختبارات وبنوك األسئلة والتقويم الشامل بوزارة التربية والتعليم  والمركز 

 .اآلنوحتى  8000نذ عام القومى لالمتحانات والتقويم التربوى على نحو دورى م

 8002وحتى  8002لقومية للتعليم فى مصر التدريب على المعايير ا

 .8002التدريب على إعداد أطلس مفاهيم المناهج ، اإلمارات العربية المتحدة، 

تدريب المدربين فى إطار مشروع جوائز االمتياز المدرسي لجودة واعتماد المدارس المصرية، وزارة 

 م.8002وحتى  8002والتعليم بالتعاون مع المعونة األمريكية من التربية 

تدريب المدربين الخبراء القائمين على تدريب مدربى أعضاء المجتمع المدرسي فى إطار مشروع جوائز 

االمتياز المدرسي لجودة واعتماد المدارس المصرية، وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعونة 

 م8002وحتى  8002األمريكية، من 
 

  

 الكتب والبحوث العلمية المنشورة

 م.8002دليل اختبارات التوظيف والقبول بالجامعة، دار العلوم العربية للنشر واإلعالم، 

 م. 8002تعريب، دار الفكر العربى،  األردن،   دافعية الغرفة الصفية ،

التقويم مدخل لجودة خريج مؤسسات التعليم قبل الجامعى، ممارسات تطبيقية متميزة، مكتبة األنجلو 

 م.8002اهرة،  الق المصرية، 

 

 .8002المستويات المعيارية للتقويم االلكترونى، المركز القومى لالمتحانات، 

يئة القومية لضمان جودة التعليم ضمان جودة تقويم نواتج التعلم مدخل اعتماد المؤسسات التعليمية، اله

 م.8000واالعتماد، 

 م.8000(، دار الفكر العربى، القاهرة، مشترك تحديات مستقبلية )تعريب -تفكير األطفال، تنميته

 م.8000المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعى فى األلفية الثالثة، دار الفكر العربى، القاهرة، 

 

 .م8002، الناقد للمرحلة االعدادية والثانوية، القاهرة، دار النهضة العربيةاختبار التفكير 

دليل الزيارات الميدانية لتقويم جودة المدارس المصرية، وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المعونة 

 م.8002األمريكية باللغتين العربية واالنجليزية 

  م.8002التعليم، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، االعتماد المهنى للمعلم مدخل تطوير 

 م.8002التكوين العقلى المعرفى للمتعلم )المعايير وتحقيق الجودة(، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

 م.8002المنتج التعليمى )المعايير وتحقيق الجودة(، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،

 

 

 



 انشطة اخرى

 ( ورقة عمل ونشرها فى مؤتمرات ومجالت علمية محكمة00) إعداد  عدد

( بحث علمى محكم فى مجال المناهج وطرق التدريس والتقويم  فى إطار الترقية لدرجة 08إعداد عدد )

 أستاذ

ومى اإلعداد واإلشراف على المشروعات والدراسات البحثية فى مجال عمل قسم البحوث بالمركز الق

، ر الناقدالتفكيلالمتحانات والتقويم التربوى، منها االستعداد المدرسي لطفل الروضة، التقويم الشامل، 

 تقويم نواتج تعلم العلوم

 فى مجال المعايير والتقويم والتفكير. للمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم( وثائق 2إعداد عدد )

مناقشة عدد أخر فى مجال المناهج االشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتور  والمشاركة فى 

 وطرق التدريس والتقويم

 تدريب المشاركين فى إعداد االختبارات وبنوك األسئلة فى مناهج العلوم فى مراحل التعليم قبل الجامعى.

 تأهيل وتدريب مدربى المدربين فى مجال التقويم واالعتماد والمراجعة الخارجية للمؤسسات التعليمية.

االستشارات والتدريبات فى مجال االمتحانات والتقويم لعدد من الكليات بالجامعات المصرية تقديم 

عضو لجان تحكيم  بعض البحوث والدراسات والمشروعات التنافسية فى مجال التربية بصفة عامة و

 والمناهج والتقويم واالعتماد خاصة

 طوير التخصص.المشاركة فى المؤتمرات الوطنية والدولية التى تسهم فى ت

 المشاركة فى إعداد معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.

 المدير التنفيذى لعدد من المشروعات البحثية القومية فى مصر

 إعداد سلسة دراسات فى مجال معايير ومؤشرات تقويم المواطنة فى التعليم قبل الجامعى.

 التقويم فى مراحل التعليم قبل الجامعى.فى مجال وبحوث إعداد سلسة دراسات 
 

 

 


