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  سيرة ذاتية 
  أحمد فھيم بدر عبد المنعم  :  االسم 

  . م  ٢٣/٣/١٩٦٤: تاريخ الميالد 
ـــــة  ـــــوي  :الوظيف ـــــم الترب ـــــات والتقوي ـــــاحث بالمركـــــز القومـــــي لالمتحان ـــــور ب قســــم ( دكت

  )  التدريب واإلعالم 
  مصر القديمة  –كورنيش النيل  ٩٨١: محل اإلقامة 
   ٣٦٥١٠٩٣ - ١١١٧٤٤١٨/٠١٢ :رقم التليفون 

   ٢+ متزوج : الحالة االجتماعية 
  المؤھالت العلمية 

دبلــوم خـاص ) +  جامعـة حلـوان  –كلية التربيـة ( ليسانس آداب وتربيـة تخصص وسائل تعليميـة 
ماجسـتير منـاهج وطـرق تـدريس تكنولوجيـا التعلـيم + في التربيـة تكنولوجيـا التعلـيم بتقـدير جيـد جـدًا 

تخصص تكنولوجيا تعلـيم ( فلسفـة التربيـة تخصص مناهـج وطرق تدريس دكتـوراه + بتقدير ممتاز 
 . (  

  الخبرات في مجال العمل 
ــتعلم النشــط بالتعــاون بــين المركــز القــومي لالمتحانــات  - االشــتراك فــي مشــروع تقــويم مــدارس ال

  . حتى تاريخه ٢٠٠٥والتقويم التربوي ومنظمة اليونيسيف بمحافظة قنا منذ شهر مايو عام 
الميسرات بمحافظة قنا على إنتاج الوسـائل التعليميـة فـي المـدة مـن نـوفمبر / ب الميسرين تدري -

 . م  ٢٠٠٥

موجــــه ، معلــــم ، رؤســــاء وحــــدات ( االشــــتراك كمــــدرب فــــي تــــدريب كــــوادر العمليــــة التعليميــــة  -
علـــى شـــبكة الفيـــديو كـــونفرانس علـــى أســـاليب التقـــويم المتطـــور ، ومـــا يســـتجد مـــن ) التـــدريب 

 . حتى اآلن  ١٩٩٥وذلك منذ  مهارات خاصة

 . تدريب كوادر العملية التعليمية على نفس البرامج التي تعقد وجهًا لوجه  -

 . م  ١٩٩٣تصميم وتنفيذ جميع بوسترات تجربة الصف الرابع بمحافظتي المنيا والغربية  -

تدريب معلمي المواد الدراسية علـى إنتـاج وتوظيـف الوسـائل التعليميـة فـي مجـال تخصصـاتهم  -
 . 

تـــدريب معلمـــي اللغـــة العربيـــة علـــى إنتـــاج الوســـائل التعليميـــة مـــن خـــالل دورة أعـــدتها منظمـــة  -
 . م  ١٩٩٤اليونسيف عام 

المــوجهين علــى أســاليب التقــويم الشــامل بمدينــة الســادس مــن / المشــاركة فــي تــدريب المعلمــين  -
 . م  ٧/٩/٢٠٠٥حتى  ٩/٧/٢٠٠٥أكتوبر خالل الفترة 
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القــومي لالمتحانــات علــى فنيــات اســتخدام شــبكة المــؤتمرات بالفيــديو تــدريب المــدربين بــالمركز  -
Video Conferencing   . 

تــدريب بعــض فنــي تشــغيل المــؤتمرات بالفيــديو علــى فنيــات اســتخدام وصــيانة الشــبكة وعــددهم  -
 ) . رسالة الدكتوراه ( موقعًا ) ١٣(

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام الدراسي إعداد دليل الحاسب اآللي للمرحلة األولى من الثانوية العامة لل -

 . إعداد بنك األسئلة للمرحلة األولى للثانوية العامة في مادة الحاسب اآللي  -

االشــتراك فــي لجــان تقــويم امتحانــات الثانويــة العامــة فــي مــادة الحاســب اآللــي وٕاعــداد تقــارير  -
 . عنها 

لتعلـيم األساسـي برنامج إعداد مدربين للمعلمين علـى تطـوير منظومـة التقـويم الشـامل لمرحلـة ا -
 . م  ٢٠٠٣أكتوبر  ٢٣سبتمبر حتى  ١٣في الفترة من 

المشـــاركة كقائـــد ورشـــة فـــي البـــرامج التدريبيـــة التـــي عقـــدت داخـــل ، خـــارج المركـــز بمحافظـــات  -
 . الجمهورية المختلفة 

م  ٢٠٠٠حتـى  ١٩٩٤المشاركة في برامج تدريب المبعوثين للخارج بدول أمريكا وٕانجلترا منذ  -
 . 

 ) . الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات (  Timssفي تطبيق تجربة الـ  المشاركة -

 . المشاركة في الدراسة الطولية بمحافظات بني سويف ، الفيوم ، اإلسكندرية   -

المشـــاركة فـــي تطبيـــق البحـــوث الميدانيـــة الخاصـــة بقســـم بحـــوث االمتحانـــات بـــالمركز لجميـــع  -
 . المحافظات 

حدائق القبـة / الوايلي ( متحانات للصف الرابع بمحافظة القاهرة المشاركة في تجربة ميكنة اال -
 ) . مصر القديمة / 

 . م  ١٩٩٦مدرسة خالل عام ) ٢٠٠(المشاركة في الحمالت اإلعالمية للمدارس بعدد  -

تدريب موجهي التعليم بإدارات مصر الجديدة ، مدينـة السـالم ، ومحافظـة الجيـزة علـى التقـويم  -
 . م  ٢٠٠٢تى ح ٢٠٠٠التربوي خالل 

تطبيــــق اختبــــارات خاصــــة بمشــــروع تحســــين التعلــــيم فــــي مصــــر تحــــت إشــــراف البنــــك الــــدولي  -
 . وما يستجد من اختبارات  ١٩٩٥ومنظمة اليونسكو منذ 

االشتراك في المشروع العربي للتقويم المقارن لمستويات التحصيل العام بالتعاون مـع المنظمـة  -
 . م  ٢٠٠٠ – ١٩٩٧العربية للتربية والثقافة والعلوم 

المشــاركة فــي تــدريب المــوجهين والمعلمــين بــإدارات مصــر الجديــدة ، مدينــة الســالم ، المحلــة  -
 . الكبرى ، بني سويف ، شبرا ، محافظات المنيا ، سوهاج ن أسيوط ، أسوان 

وحتــى  ١٩٩٣إعــداد وتخطــيط وتنفيــذ البــرامج التدريبيــة الخاصــة بقســم التــدريب واإلعــالم مــن  -
 . تاريخه 
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مشاركة في تطبيق اختبـارات خاصـة بمشـروع تحسـين التعلـيم فـي مصـر تحـت إشـراف البنـك ال -
 . الدولي واليونسكو 

ـــيم وتحســـين األداء المدرســـي علـــى  - تـــدريب المـــوجهين والمعلمـــين علـــى المعـــايير القوميـــة للتعل
 . مستوى الجمهورية 

 ). ة قائد ورش( المشاركة في تقويم األداء المدرسي لمدارس الفصل الواحد  -

المشـــاركة كقائـــد ورشـــة فـــي البـــرامج التدريبيـــة لمـــوجهي التعلـــيم األساســـي باالشـــتراك مـــع وزارة  -
ــــيم فــــي الفتـــــرة مــــن  ( بمدينـــــة اإلسماعيليـــــة  ٢٧/١/٢٠٠١حتــــى  ٢١/٧/٢٠٠١التربيــــة والتعل

 ) . المجمع التعليمي 

 – ١٩٩٩خـالل )  المنوفيــة( المشاركة في تـدريب المعلميــن المبعـوثين للخـارج بسـرس الليـان  -
 . م  ٢٠٠١

المشاركة في البرنامج التدريب لموجهي التعليم األساسي على مستوى الجمهورية بالتعاون مـع  -
 . اليونسيف 

المشــاركة فــي تــدريب خبــراء التعلــيم بــدول الكويــت والعــراق علــى أســاليب التقــويم المتطــور عــام  -
 . م  ١٩٩٩

لمدرســي باالشــتراك مــع مؤسســة تطــوير التعلــيم التــدريب كمــدرب خبيــر لتقيــيم جــوائز االمتيــاز ا -
 . م  ٧/٦/٢٠٠٦حتى  ٥/٦/٢٠٠٦وذلك بمدينة اإلسماعيلية في الفترة من 

تدريب محافظتي شمال وجنوب سيناء على معـايير جـوائز االمتيـاز المدرسـي بمدينـة السـادس  -
 . م  ١٤/٨/٢٠٠٦حتى   ١٠/٨/٢٠٠٦من أكتوبر 

نظــام الــتعلم النشــط باالشــتراك مــع منظمــة اليونســيف تــدريب المــدارس الحكوميــة علــى تطبيــق  -
، والتـــدريب بمحافظـــة  ٢٤/٨/٢٠٠٦حتـــى  ١٨/٨/٢٠٠٦بمحفظـــة القليوبيـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

 . م  ٣١/٨/٢٠٠٦حتى  ٢٦/٨/٢٠٠٦الشرقية في الفترة من 

ل بمحافظة شـما) االعتماد التربوي ( متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي لجوائز االمتياز المدرسي  -
 . م  ٧/٩/٢٠٠٦حتى  ١/٩سيناء في الفترة من 

التجهيــز لتــدريب وتنفيــذ البرنــامج التــدريبي للمــدارس الحكوميــة عــن الــتعلم النشــط لمحافظــات  -
 . م  ٢٠٠٦الجمهورية وذلك بمنظمة اليونسيف بالمعادي خالل شهر أغسطس 

لنمـرس باالشـتراك مـع االشتراك في برامج تدريب المعلمين على أساليب التقويم المتطور بأبو ا -
  .   ٢٠٠٥حتى  ٢٠٠٢منظمة بالن منذ 


