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  :صاحب السيرة الذاتية  أهم المهارات التي يتقنها
  

  درجــــة االتقــــان  اـــالتي یتقنھ اراتـــمھنـــــواع الأ
  ضعیف  متوسط  جید  جید جیدا

          -: ةــــات االجنبیـــــاللغ
      √    اللغة االنجلیزیة
          اللغة الفرنسیة

          أخــرى
        √  مھـــــارات الحاســــب اآللى 

          ) تذكـر( مھـــارات أخـــــرى 
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  ) من األحدث إلى األقدم  ةتبمر  ): (كمدرب (الدورات التدريبية  
  التاریخ   الجھــة المنظمــة  موضــوع الـدورة  م
  م٢٠١٤  ملاألزهر ومركز الشیخ صالح كاجامعة   أعضاء هیئات التدریس والقیادات بالجامعات المصریة على نظم التقویم واالمتحانات للطالبتدریب   ١
  ٢٠١٣  ملاألزهر ومركز الشیخ صالح كاجامعة   .إدارة األزمات بمؤسسات التعلیم العاليأعضاء هیئات التدریس والقیادات بالجامعات المصریة على تدریب   ٢
  ٢٠١٣  ملاألزهر ومركز الشیخ صالح كاجامعة   دارة الوقت واالجتماعاتإفنیات أعضاء هیئات التدریس والقیادات بالجامعات المصریة على تدریب   ٣
  ٢٠١٣  القومي لالمتحانات والتقویم التربويالمركز   موجهو األقسام بالصفوف األولى بالتعلیم االبتدائي على تشخیص وعالج صعوبات التعلمتدریب   ٤
  ٢٠١٣  القومي لالمتحانات والتقویم التربويالمركز   موجهو المواد الدراسیة بالمرحلة اإلعدادیة على فنیات إعداد المفردات االختباریةتدریب   ٥
  ٢٠١٣  القومي لالمتحانات والتقویم التربويالمركز   أخصائیو اإلعالم والصحافة بالتعلیم األساسي على تخطیط وتنفیذ وتقویم البرامج التدریبیةتدریب   ٦
للترقى وفق منظومة كادر ) معلم خبیر - )أ(معلم أول  -معلم أول –معلم ( تدریب معلمى المرحلة اإلبتدائیة   ٧

المهنیة للمعلم على الذكاء االنفعالى، واستراتیجیات التدریس الفعال، وحل المشكالت، المعلم باألكادیمیة 
  .وخصائص طفل المدرسة وأسالیب التعامل معها، والخریطة الذهنیة

األكادیمیة المهنیة للمعلمین بالتعاون مع المركز 
  القومي لالمتحانات والبنك الدولي

  م٢٠١٢ – ٢٠١١

  ٣١/٣/٢٠١١-٢٩  جامعة عین شمس  أعضاء هیئات التدریس والقیادات بالجامعات المصریة على نظم التقویم واالمتحانات للطالبتدریب   ٨
للترقى وفق منظومة كادر ) معلم خبیر -)أ(معلم أول  -معلم أول –معلم ( تدریب معلمى المرحلة اإلعدادیة   ٩

واألسئلة الفعالة والتعلم التعاونى، المعلم باألكادیمیة المهنیة للمعلم على األلعاب التعلیمیة وتمثیل األدوار،
دارة التغییر دارة الوقت، وإ   .والقیادة والتغییر، وإ

األكادیمیة المهنیة للمعلمین بالتعاون مع المركز 
  القومي لالمتحانات والبنك الدولي

  م٢٠١٢ – ٢٠١١

للترقى وفق ) علم خبیرم - )أ(معلم أول  -معلم أول –معلم ( تدریب معلمى المواد الثقافیة بالتعلیم الفنى   ١٠
  .منظومة كادر المعلم باألكادیمیة المهنیة للمعلم على المجتمعات المهنیة للتعلم

األكادیمیة المهنیة للمعلمین بالتعاون مع المركز 
  القومي لالمتحانات والبنك الدولي

  م٢٠١٢ – ٢٠١١

للترقى وفق منظومة كادر ) لم خبیرمع -)أ(معلم أول  -معلم أول –معلم ( تدریب معلمى المرحلة الثانویة   ١١
المعلم باألكادیمیة المهنیة للمعلم على استراتیجیات التعلم النشط، والتعلم التعاونى، والنظریة البنائیة، والتقویم 

درارة األزمات، واالتجاهات المعاصرة فى اإلدارة، والتقویم الذاتى والجودة الشاملة   .األصیل، وإ

مین بالتعاون مع المركز األكادیمیة المهنیة للمعل
  القومي لالمتحانات والبنك الدولي

  م٢٠١٢ – ٢٠١١

  م٢٠١٢  .دارة المركزیة للتدریب بالقاهرةاإلتدریب مدیرى اإلدارات والوحدات للترقى إلى الدرجة األعلى بدیوان عام وزارة التربیة والتعلیم باإلدارة المركزیة   ١٢
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دارة االجتماعات، والقیادة التربویة الفعالة   .للتدریب على  إدارة األزمات ، وإ
تدریب المعلمین والموجهین ضمن تدریبات الترقي لمنظومة كادر المعلم للتعلیم االبتدائي واإلعدادي والثانوي   ١٣

  الفني
األكادیمیة المهنیة للمعلمین واإلدارة المركزیة 

  للتدریب بالقاهرة
  م٢٠١٢-٢٠١١

  ٢٠١٢  هلیةجمعیات أ  دورة المستشار التربوي   ١٤
تدریب المرشحون للترقیة لوظیفة مدیر إدارة تعلیم عام بدیوان عام وزارة التربیة والتعلیم باإلدارة العامة   ١٥

  .للتدریب
  ٢٠١٢  اإلدارة المركزیة للتدریب بالقاهرة

ط تفعیل التعلم النش" دورات تدریبیة مع بعض المدارس الخاصة والحكومیة بجمهوریة مصر العربیة حول   ١٠
  ".المبني على أسالیب وأنماط التعلم في المراحل التعلیمیة المختلفة 

   ٢٠١٢-٢٠١٠  جمعیات أهلیة

  ٢٠١٢  المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي  .تدریب موجهي التعلیم األساسي على كیفیة بناء االختبارات التحصیلیة  ١٦
على كیفیة إدارة وتطبیق اختبارات كادر المعلمین  تدریب أعضاء هیئة التدریس بجامعة األزهر الشریف  ١٧

  .للتعلیم األزهري
األكادیمیة المهنیة للمعلمین بالتعاون مع المركز 

  .القومي لالمتحانات ومشیخة األزهر الشریف
٢٠٠٩  

 تدریب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة على كیفیة إدارة وتطبیق اختبارات كادر المعلمین للتعلیم  ١٨
  .العام

األكادیمیة المهنیة للمعلمین بالتعاون مع المركز 
  القومي لالمتحانات

٢٠٠٩-  ٢٠٠٨  

  م٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  البنك الدولي بالقاهرة  .تدریب مدیري اإلدارات التعلیمیة على بناء المؤشرات التربویة ومعاییر القومیة للتعلیم  ١٩
  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ ERPبرنامج تطویر التعلیم   النشطتدریب المعلمین والموجهین التربویین على التعلم   ٢٠
  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨  المتحاناتامركز وزارة التربیة والتعلیم بالتعاون مع   .تدریب المعلمین على اختبارات كادر المعلمین والتعامل مع أوراق اإلجابة االلكترونیة  ٢١
م، واكتشاف الموهوبین وبرامج تعلمهم، ومهارات تنفیذ برامج تدریبیة مثل تشخیص صعوبات التعلم فى العلو   ٢٢

دارة فرق العمل، والتخطیط االستراتیجى مع بعض  التدریس الفعال، ومهارات التواصل وتفرید التعلیم، وإ
  .الهیئات الخاصة والجمعیات األهلیة

  ٢٠٠٩  جمعیات أهلیة

/ الموجهین/ م النشط لكل من المعلمین تقدیم البرامج التدریبیة الخاصة بالقیاس والتقویم التربوي والتعل  ٢٣
  األخصائیین العاملین بالتربیة والتعلیم عبر شبكة الفیدیو كونفرانس

وزارة التربیة والتعلیم بالتعاون مع المركز القومي 
  لالمتحانات

حتى  – ٢٠٠٦
  اآلن
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  ) تذكر:( أنشطة أخرى
  - :)في مجال التدريب  ( 

  م٢٠١٠ – ٢٠٠٨ –إعداد أدلة تدریبیة مقننة الختبارات كادر المعلم بالتعلیم العام والتعلیم األزهري  - ١

إعــداد دلیــل المــدرب ودلیــل المتــدرب والبرنــامج التــدریبي الخــاص بأعضــاء هیئــة التــدریس بالجامعــات المصــریة المشــرفة علــى إجــراءات  - ٢
 .٢٠٠٩تطبیق كادر المعلم عام 

ر المقــنن لمشـرف القاعــة وكـذلك دلیــل مالحـظ القاعــة فـى إطــار مشـروع اختبــارات كـادر المعلــم بـالتعلیم العــام والتعلــیم إعـداد دلیــل االختبـا - ٣
 . األزهرى

 .إعداد دلیل التطبیق االستطالعي واألساسي الختبارات كادر المعلم بالتعلیم العام والتعلیم األزهري - ٤

عــداد برنــامج تــدریبي لرفــع أداالمشــاركة فــي  - ٥ مــن خــالل فــى تنمیــة مهــارات التفكیــر األساســیة والمركبــة  والمــوجهین ء المعلمــینتصــمیم وإ
 .التدریس

عداد برنامج تدریبي المشاركة في  - ٦  للتقویم البنائي للمعلمین والموجهین بالتربیة والتعلیمتصمیم وإ

ن بالتعــــاون مــــع وزارة التربیــــة والتعلــــیم  إعــــداد وتنقیــــذ بــــرامج نشــــر الثقافــــة اإلعالمیــــة بــــالتلیفزیون المصــــري عــــن اختبــــارات كــــادر المعلمــــی - ٧
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ERPاألكادیمیة المهنیة للمعلمین وبرنامج تطویر التعلیم 

یمیـة المشاركة في إدارة وتنفیذ تدریبات الترقي لكادر المعلمین التي تمت بالمركز القومي لالمتحانـات والتقـویم التربـوي بالتعـاون مـع األكاد - ٨
 .م٢٠١٢- ٢٠١١حل التعلیم االبتدائي واإلعدادي والثانوي بشقیه العام والفني المهنیة للمعلمین في مرا

 .حتى اآلن ٢٠١٠العمل كمستشار تربوي مع بعض الجمعیات األهلیة العاملة في مجال التعلیم والتنمیة البشریة  - ٩

 .م٢٠١٤-٢٠١٣دلیل خطة البرامج التدریبیة للمركز القومي لالمتحانات إعداد -١٠
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  -:مجال إدارة المشروعات
 التعـاون مـع األكادیمیـة المهنیـة للمعلـم فـى إدارة مشـروع تطبیـق اختبـارات العمل كمنسق فنـى بـالمركز القـومى لالمتحانـات والتقـویم التربـوى ب

 .٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨كادر المعلم على المعلمین بالتعلیم العام فى عام 

  ات العمل كمنسق فنـى بـالمركز القـومى لالمتحانـات والتقـویم التربـوى بالتعـاون مـع األكادیمیـة المهنیـة للمعلـم فـى إدارة مشـروع تطبیـق اختبـار
 .٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨كادر المعلم على المعلمین بالتعلیم األزهرى فى عام 

  ٢٠١٠العمل فى مشروع إنشاء المركز القومى المصري للقیاس والتقویم وتطویر نظم القبول بالتعلیم العالي. 

  ز القــومى لالمتحانــات والتقــویم التربــوى االشــتراك فــى إعــداد خطــة إجرائیــة إلدارة مشــروع تطــویر بنــوك األســئلة فــى الثانویــة العامــة بــالمرك
٢٠١٠. 

 االشتراك فى لجنة إعداد الخطة االستراتیجیة لتطویر المركز القومى لالمتحانات والتقویم التربوى. 

 ربـــوى فـــى المركـــز القـــومى لالمتحانـــات والتقـــویم الت عـــاماإلشـــراف الفنـــى واإلدارى علـــى تـــدریبات الترقـــى لمعلمـــى المرحلـــة الثانویـــة بـــالتعلیم ال
 .بالتعاون مع األكادیمیة المهنیة للمعلم

  م ٢٠١٨ – ٢٠١٣المشاركة في إعداد الخطة االستراتیجیة لوزارة التربیة والتعلیم. 

 -:في مجال البحوث العلمية
التربیـة، جامعـة عـین  ، كلیـةمجلة التربیـة والتنمیـةدراسة تقویمیة للكفایات التعلیمیة لخریجي المعاهد التقنیة بالمملكة العربیة السعودیة،   - ١

  .م ٢٠٠٠عام -شمس، یولیو
، منظمـة العمـل العربیـة، دراسة مقدمة إلى مجلة العمـل العربیـة، "التدریب والتنمیة البشریة في مواقع العمل واإلنتاج في الوطن العربـي"  - ٢

  .م١٩٩٩القاهرة، عام 
  .م٢٠٠٢، القاهرة، ل التربیة العربیةمجلة مستقبكول في جمهوریة مصر العربیة، / دراسة تقویمیة لمشروع مبارك  - ٣
 .م٢٠٠٣، مجلة التربیة والتنمیةإشكالیات الحاضر ونموذج المستقبل، –التعلیم الثانوي في جمهوریة مصر العربیة   - ٤
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جامعـة عـین شــمس، -مجلـة كلیـة التربیــةتضـمین توجـه الثقافـة التقنیــة ضـمن منظومـة التعلـیم األساســي فـي المملكـة العربیـة الســعودیة،   - ٥
 .م٢٠٠٣

رؤیة مستقبلیة لتفعیل دور الثقافة العلمیة في منظومة التعلیم الثانوي العام بجمهوریة مصـر العربیـة فـي ضـوء متطلبـات مجتمـع المعرفـة،  - ٦
 .م٢٠٠٤، كلیة التربیة جامعة عین شمس، مجلة القراءة والمعرفة

جامعــة عــین شــمس،  –ربیــة الســعودیة، مجلــة كلیــة التربیــة المواءمــة بــین نظــام التعلــیم الثــانوي ومتطلبــات ســوق العمــل فــي المملكــة الع - ٧
 .م٢٠٠٤

 مقیاس تقدیر االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس بكلیات المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة فـي ضـوء مفهـوم الجـدارة، القـاهرة، - ٨
 .م٢٠٠٦ –١٢كلیة التربیة ، العدد  –جامعة عین شمس  -مجلة التطویر الجامعي

اریوهات مقترحــة لتطــویر نظــام قبــول الطــالب بــالتعلیم العــالي فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول وبمــا یــتالءم مــع دواعــي تطــویر التعلــیم ســین - ٩
تجـارب ومعــاییر "مسـتقبل إصـالح التعلـیم العربـى لمجتمـع المعرفـة  "، دراسـة مقدمـة للمـؤتمر الـدولي الخــامس بعنـوان مصـر العـالي فـي

 .اهرة، الق٢٠١٠یولیو  ١٥-١٣" ورؤى

فعالیة برنامج تدریبي في تنمیة الكفاءة المهنیة لمعلمي التعلـیم األساسـي فـي مجـال القیـاس والتقـویم فـي ضـوء نتـائج اختبـارات التـرخیص -١٠
 .م٢٠١١، مجلة مستقبل التربیة العربیةلمزاولة مهنة التعلیم ومعاییر الجودة للمعلم، 

 .م٢٠١١ –كلیة التربیة  جامعة حلوان جلة ممعاییر مراكز التمیز الدولیة،  معلمین في ضوءلتطویر أداء الكادیمیة المهنیة ل -١١

درســة میدانیــة علــى المعاهــد ( نمــوذج مقتــرح لقیــاس جــودة الخــدمات التعلیمیــة المقدمــة للطــالب بمؤسســات التعلــیم العــالي فــي مصــر  -١٢
 ٢٠١٢، مایو ١٥ ، السنة الرابعة، العددمجلة رابطة التربیة الحدیثة، )الفنیة التجاریة العلیا

المقدمــة مــن الهیئــات والمنظمــات الدولیــة المانحــة لمعلمــي التعلــیم األساســي بمصــر فــي ضــوء أهــدافها،  دراسـة تقویمیــة للبــرامج التدریبیــة -١٣
 .٢٠١٢ ،مجلة مستقبل التربیة العربیةمقبولة للنشر في بحث 

 .٢٠١٢، مجلة كلیة التربیة جامعة بنها ) دراسة حالة –الجامعات الخاصة ( تقویم خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصریة  -١٤

 .م٢٠١٣المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي، یولیو  –تصور مقترح للحد من ظاهرة الغش اإللكتروني باالختبارات المدرسیة  -١٥


