بيان بالحالة الوظيفية والخبرات (السيرة الذاتية )

االسم :فتحى أمين محمد راشد .

الوظيفة :باحث بقسم تطوير االمتحانات .

المؤهالت:

 - 1ليسانس أداب وتربية  /شعبة الفلسفة واالجتماع  /التقدير جيد جدا عام 1191م  /كلية التربية _
جامعة عين شمس.

 _2الدبلوم الخاص فى التربية /التقدير جيد جدآ عام 1191م  /كلية التربية _ جامعة عين شمس .

 _1الماجستير فى التربية /التخصص/المناهج وطرق التدريس (المواد الفلسفية ) /التقدير ممتاز عام
1111م /كلية البنات_ جامعة عين شمس .

 _4دكتوراة الفلسفة فى التربية  /تخصص المناهج وطرق التدريس(المواد الفلسفية )  /كلية البنات_ جامعة
عين شمس /التقدير التوصية بتبادلها مع الجامعات عام  2001م.

التدرج الوظيفى:

 -1مدرس مواد فلسفية (فلسفة _ منطق _ علم نفس _ اجتماع ) فى الفترة من 1191/1/1م حتى /11/10
1112م.

-2باحث معاون (معيد ) بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى فى الفترة من  1112/11/10م حتى
 1119/1/29م.

-1باحث مساعد (مدرس مساعد ) بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى فى الفترة من 1119/1/29

حتى 2002/ 1/11م.

-4باحث (مدرس) بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى فى الفترة من 2002/1/11م حتى أخر سبتمبر
.2001

 -5محاضر (مدرس) بكلية التربية  -جامعة  9أكتوبر ثم مصراتة  -بالجماهيريه العربيه الليبية من
 2001/10/1حتى العودة بعد نشوب الثورة فى أبريل  2011م.

الخبرات و األعمال التي شارك فيها الباحث:

 -1إعداد أدلة تقويم الطالب فى المواد الفلسفية المختلفة (الفلسفة والمنطق _علم النفس واالجتماع _التربية
الوطنية ) بالمرحلة الثانوية العامة .

-2إعداد مواصفات الورقة اإلمتحانية فى المواد الفلسفية المختلفة (الفلسفة والمنطق _علم النفس واالجتماع
 -التربية الوطنية ) بالمرحلة الثانوية العامة .

-1المشاركة فى الدورات التدريبية لرفع كفاءة المعلمين والموجهين فى تدريس المواد الفلسفية وتقويمها .
- 4المشاركة فى تقويم األوراق االمتحانية فى المواد الفلسفية المتحان إتمام الد ار سة الثانوية العامة .

-5االشتراك فى بحث تقويم امتحانات المواد الفلسفية خالل الفترة من  1110حتى2000م بالتعاون مع قسم
البحوث .

-1تدريب موجهى وموجهات الوزارة والمختصين بأمور القياس والتقويم بدولة قطرعلى أساليب القياس والتقويم

فى الفترة من  2000/4/22وحتى2000/5/10م .

-9المشاركة فى ندوة تحسين وتدريس مادة التربية الوطنية لطالب الثانوية العامة بالتعاون مع مركز الق ارر

لالستشا ارت ومؤسسة فريد ريش ناومان األلمانية .

البر مج
-9المشاركة فى تدريب موجهى المواد الفلسفية على أعمال التقويم فى المواد الفلسفية خالل ا
التدريبية التى نفذها القسم بالتعاون مع الوزارة .

 -1المشاركة فى برامج التدريب على المعايير القومية للتعليم لفئات الوزارة المختلفة .

-10المشاركة فى برامج التدريب على منظومة التقويم الشامل للصفوف األربع األولى للمرحلة االبتدائية .
-11المشاركة فى برنامج جوائز االمتياز المدرسي الذى نفذته الوزارة خالل العام الدراسى 2009/2001م.
-12اإلشراف على طالب التربية العملية فى المواد الفلسفية بكليات التربية.

-11المشاركة مع قسم البحوث فى تطبيق أدوات التقويم والقياس فى مدارس التعليم العام من خالل البرامج
الخاصة بتحسين التعليم فى المدارس المصرية .

-14المشاركة فى فعاليات المؤتمر العربى األول الذى عقده المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى فى

الفترة من 22إلى  24ديسمبر 2001م والخاص بتطوير أساليب التقويم والقياس فى التعليم قبل الجامعى .

-15إعداد تقارير حول امتحانات النقل فى المواد الفلسفية بمحافظات مصر المختلفة .
-11المشاركة فى تعديل كتب المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية العامة .

-19المشاركة فى تأليف ومراجعة كتاب التربية الوطنية للمدارس الفندقية بالمرحلة الثانوية الفندقية .

 -19المشاركة فى بحث حول تقويم أهداف المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية العامة واقتراح أهداف جديدة

تحقق وظيفتها بالتعاون مع قسم البحوث .

 -11المشاركة فى إعداد وثيقة الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم قبل الجامعى.
 -20المشاركة فى كنترول بنوك األسئلة وكادر المعلم والتيمز ( )TIMSSالدولى.

-21المشاركة فى التجربة االستطالعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى بعض المدارس
المصرية .

 -22المشاركة فى فعاليات المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى .
 -21المشاركة فى فعاليات ورشة عمل التقويم الشامل  ..ماذا بعد ؟ التى نظمتها وزارة التربية والتعليم
بالتعاون مع المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية .

 -24حضورالدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم قبل الجامعى – نماذج المحاكاة .

 -25المشاركة فى المؤتمر الدولى األول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعنوان " المعايير
القياسية والطريق نحو الجودة واالعتماد ".

 -21التدريس بجامعة مصراتة بالجماهيرية الليبية خالل العامين الدراسيين  2010 ، 2001م

 – 29المشاركة فى البرامج التدريبية التى تنظمها أكاديمية المعلم لترقية المعلمين بالمرحلتين اإلعدادية
والثانوية.

 – 29المشاركة كمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 – 21المشاركة فى إعداد أسئلة اختبارات كادر المعلم فى مادة علم االجتماع.

 – 10المنسق الفنى الختبارات كادر المعلم باألزهر الشريف للعام الدراسى  2011م.
 – 11إعداد تقارير حول وثيقة المعايير فى المواد الفلسفية التى أعدها مركز تطوير المناهج.
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