
  

  

  

  
  

  السيد محمد إبراھيم شعالن /كتور د لل

  دكتور باحث بقسم التدريب واإلعالم  

  نات والتقويم التربويالمركز القومي لالمتحا
  

  

  م ٢٠٠٩ -هـ   ١٤٣٠
  



 
 

 

 C V                                                   .السيد محمد إبراهيم شعالن /  كتورد 

-  ٢ - 

  
  الرحمن الرحيم بسم اهللا

  السيرة الذاتية
  

 .البيانات األولية 
 
 السيد محمد إبراهيم شعالن /  كتورد:   االسم. 
  باحث بقسم التدريب واإلعالم دكتور  / الوظيفة . 
   ربويوالتقويم الت المركز القومي لالمتحانات/  مكان العمل . 
   الهضبة العليا بالمقطم  – ٩شارع  –المقطم  –القاهرة /  عنوان العمل. 
  ٥٠٦١٩١٢ – ٥٠٦٠٤٥٣ – ٥٠٦١٩١٣/ تليفون العمل 
  ٥٠٦٠٤٥٦/ فاكس العمل 
   الصفا مع البهاء شارع  –االستاد  –مدينة طنطا  –محافظة الغربية / اإلقامة 
  ٠٤٠٣٣٥١٧٤٥/ تليفون منزل 
 ٠١٨٢٣٩٥٣٠٢/ ليفون محمول ت 
  متزوج / الحالة االجتماعية. 
  
  المؤھالت:  

 

 بتقدير عام جيد جدا . م١٩٨٨تربية عام و  علوم بكالوريوس.  
 بتقدير عام جيد  ليم من كلية التربية جامعة حلواندبلوم خاص تكنولوجيا تع.  
 تربية جامعة حلوان ماجستير في التربية تخصص  تكنولوجيا التعليم بكلية ال.  
 بكليـة التربيـة تكنولوجيـا التعلـيم تربية تخصـص منـاهج وطـرق التـدريس و دكتوراه في فلسفة ال

 .جامعة عين شمس 

  
  الخبرات السابقة:-  
    .  بالجامعة خبرات التدريس:  أوالً 

 

  التدريس بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بقسم تكنولوجيا التعليم.  
 لتدريس بكلية التربية جامعة الزقازيق بقسم تكنولوجيا التعليم  ا.  
   التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بأشمون بقسم تكنولوجيا التعليم. 

  تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم لتخصصات التالية : 
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  التربية الفنية.  
  االقتصاد المنزلي. 

  التربية الموسيقية. 

  اإلعالم التربوي. 

  تدريس مقرر الرسوم التعليمية لالتي : 

  الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعليم.  
  الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم. 

  تدريس مقرر الشفافيات التعليمية ل: 

  الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعليم.  
 مية للفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم تدريس مقرر إنتاج اللوحات التعلي.  
  تدريس مقرر تصوير فيديو للفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم.  
  اإلشراف على التربية العملية بقسم تكنولوجيا التعليم على االتى. :  

  الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم.  
 ليم الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التع. 

 تربية عملية التدريس بكلية التربية جامعة حلوان . 

  
 ً   .بالتربية والتعليم  خبرات التدريس:  ثانيا

 

 المقـررات التاليـة بمدرسة احمد ماهر الثانوية الصـناعية  التدريس بالتعليم الثانوي الصناعي :
- 

  الفنيالرسم . 

  الهندسيالرسم . 

  عمليات  –معدات  –خامات ( تكنولوجيا. ( 

  تكاليف. 

  ميكانيكا. 

  زخارف. 

  إنتاج. 

  امن صناعي. 

  منتدب ( بمدرسة غمرة الثانوية الصناعية التدريس بالتعليم الثانوي الصناعي. ( 

  منتدب ( بمدرسة الزاوية الحمراء الثانوية الصناعيةالتدريس بالتعليم الثانوي الصناعي. ( 

 منتدب ( بمدرسة األهرام الثانوية الصناعية الثانوي الصناعي  التدريس بالتعليم. (  
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  . كمدرب خبرات التدريب : اً لثثا

 

  تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضـية للبنـات بجامعـة حلـوان علـى نشـر ثقافـة
 .التقييم والتقويم 

 ين بجامعـة حلـوان علـى نشـر ثقافـة تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيـة الرياضـية للبنـ
 .التقييم والتقويم 

 علــى أســاليب  )ثــانوي  -اعــدادى  -ابتــدائي( ) التعلــيم  التربيــة و وزارة(  تــدريب المعلمــين
 .التقويم الحديثة 

  والموجهين المبعوثين للخارج  تدريب المعلمين. 

 علـى الجـودة ، ) لتعلـيم عـن بعـد ا( كـونفرانس  فـي قاعـة الفيـديو تدريب المعلمين والمـوجهين
 .التعليم  فيوالتقويم ، وتوظيف المستحدثات 

  على التعلم النشط " اليونيسيف " مدار س المجتمع تدريب معلمي وموجهى. 

  تدريب المعلمين والموجهين في بعض الجمعيات األهلية مثل مؤسسة بالنPlan . 

 المرآة والمجتمع ات األهلية مثل تدريب المعلمين والموجهين في بعض الجمعي. 

   جمعية رجال األعمال العربيةمثل الدول العربية تدريب المعلمين والموجهين في بعض 

  البحـرين – األردن –العـراق  -المغرب –تونس ( و قادة بعض الدول العربية موجهيتدريب- 
 :االتى  على ) عمان -األمارات  –السعودية – الكويت –قطر 

 التقويم الحديثة  اليبأس.  
  استراتيجيات التدريس المختلفة.  
  المهارات العملية.  
  التعليميالفيديو .  
  الدائرة التليفزيونية.  
  الوسائط التعليمية المتعددة. 

  تصميم وٕانتاج برامج الوسائط المتعددة.  
  تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية. 

 استراتيجيات التدريس ، أساليب التقويم على مدارس الفصل الواحد  ىتدريب معلمي وموجه. 

 البنك الدولي" التوجيه الفني  تحسينالمراحل المختلفة على تدريب موجهى " . 

  االشتراك في الدورات التدريبية لتدريب معلمي وموجهي الثانوي الصناعي. 

  علــى تصــميم )لبنــان  –الســودان –دية الســعو  –الكويــت(تــدريب مــوجهي بعــض الــدول العربيــة
 -: وٕانتاج السيناريوهات الخاصة بالبرامج التالية 

  الفيديو التعليمي.  
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  التليفزيون التعليمي. 

  الفيديو التعليمي. 

  الكمبيوتر التعليمي. 

  الوسائط التعليمية المتعددة. 
  مركـز  القـومي لالمتحانـات والتقـويم بـرامج التـدريب التـي ينفـذها الفي تصميم وتنفيذ االشتراك

 .في اإلدارات التعليمية المختلفة التربوي 

  القــومي لالمتحانــات علــى الفيــديو االشــتراك فــي جميــع البــرامج التدريبيــة  التــي ينفــذها المركــز
 .كونفرانس 

 جمعية حواء المستقبل  (  مثل للجمعيات األهلية باالشتراك في التدري. ( 

  ن والموجهين على التقويم الشامل في البرامج الخاصة بتدريب المعلمياالشتراك 

  المعايير القومية للتعليم بتدريب المعلمين والموجهين على االشتراك في البرامج الخاصة. 

 الجودة الشاملة " امج في برن بتدائيةاالشتراك في تدريب معلمي وموجهي المرحلة اال." 

 الجودة الشاملة " امج نفي بر  اإلعداديةعلمي وموجهى المرحلة م االشتراك في تدريب." 

   الجـوائز المدرسـية "االشتراك في تدريب معلمي وموجهى وقادة المرحلة اإلعدادية فـي برنـامج
كفـر  –بنـى سـويف  –الغربيـة  –المنيـا  –القـاهرة " فـي محافظـات "للجـودة واالعتمـاد التربـوي 

 " .سوهاج  –الشيخ 

 للترقيات )  الغربية(  محافظة في القيادات والنظار في تدريبراك االشت.  
  محافظة الجيزة  فياالشتراك في تدريب وكالء النشاط  على األنشطة المختلفة. 

   بـرامج تكنولوجيـا في تدريب معلمي وموجهى وقادة المرحلة اإلعدادية علـى توظيـف االشتراك
  . عن قرب وعن بعدداخل الفصل  التعليم

  اإلدارات  التعليميةبعض تكنولوجيا التعليم في  اخصائىاالشتراك في تدريب .  
  تكنولوجيـا التعلـيم فـي  المعلمين في التخصصات المختلفة علـى اسـتخدام االشتراك في تدريب

  . التدريس 
 من التعليم على بعض المهن الصناعية  بيناالشتراك في تدريب المتسرب.  
 وبنى سويف ، وكفر الشيخشط بمحافظة سوهاج ت مدارس التعلم النتدريب ميسرا. 

  ــاز المدرســي لالعتمــاد والجــودة مــع ــامج جــوائز االمتي ــا فــي برن ــى محافظــة المني األشــراف عل
 .  المعونة األمريكية 

  لالعتمـاد والجـودة   ٢األشراف على محافظة بنى سويف في برنامج جوائز االمتيـاز المدرسـي
 .  ة األمريكية مع المعون

  ٢٠٠٥األشــراف علــى محافظــة ســوهاج فــي برنــامج الــتعلم النشــط  مــع اليونيســيف مــن عــام 
 .  ٢٠٠٧حتى 
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  حتـى  ٢٠٠٧األشراف على محافظة قنا  فـي برنـامج الـتعلم النشـط  مـع اليونيسـيف مـن عـام
 .  اآلن 

 جـــامعي لهيئـــة الجـــودة المـــراجعين الخـــارجين لمؤسســـات التعلـــيم قبـــل ال االشـــتراك فـــي تـــدريب
 .كعضو ضبط جودة على المدربين  واالعتماد 

 

 ً   .تطبيق االختبارات  خبرات : رابعا
 

  التــي يقــوم بتصـميمها وتنفيــذها المركــز القــومي ) ثــانوي ( االشـتراك فــي تنفيــذ نمــاذج األسـئلة
  .لالمتحانات والتقويم التربوي 

 تنفيــذها المركــز القــومي لالمتحانــات والتقــويم االشــتراك فــي تطبيــق بنــك األســئلة التــي يقــوم ب
 .التربوي 

 مشروع التيمز الدولي  اختبارات  تطبيق االشتراك في. 

  االشــتراك فــي تقــويم المــدارس علــى مســتوى الجمهوريــة مــع قســم التقــويم بــالمركز القــومي
 .لالمتحانات والتقويم التربوي 

 بحوث بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربـوي االشتراك في تطبيق االختبارات  مع قسم ال
. 

  ــدريب ــتعلم النشــط بمحافظــة ســوهاج  مــع قســم الت ــارات مــدارس ال االشــتراك فــي تطبيــق اختب
 .بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  واإلعالم

  ـــارات مـــدارس المجتمـــع بمحافظـــة ـــق اختب ـــي تطبي ـــو   أســـيوطاالشـــتراك ف ـــز الق مي مـــع المرك
 .لالمتحانات والتقويم التربوي 

  االشتراك في تطبيق اختبارات الدراسة الطولية بمحافظة كفر الشيخ  مع قسم البحـوث بـالمركز
 .القومي لالمتحانات والتقويم التربوي 

   االشتراك في تطبيق االختبارات مع قسم البحوث بالمركز القـومي لالمتحانـات والتقـويم التربـوي
   .الفيوم وكذلك البحيرة في محافظة

   االشتراك في تطبيق االختبارات مع قسم البحوث بالمركز القـومي لالمتحانـات والتقـويم التربـوي
 .  الغربيةفي محافظة 

  
 ً   . الجودةفي  خبرات : خامسا

 

  األشراف علـى محافظـة المنيـا كمـدرب خبيـر فـي الجـودة فـي برنـامج جـوائز االمتيـاز المدرسـي
 .  والجودة مع المعونة األمريكية  لالعتماد
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  ــاز ــامج جــوائز االمتي ــر فــي الجــودة فــي برن ــى محافظــة بنــى ســويف كمــدرب خبي األشــراف عل
 .  لالعتماد والجودة مع المعونة األمريكية   ٢المدرسي 

 برامج تدريب المراجعين الخارجين لمؤسسات التعلـيم قبـل الجـامعي  في اإلشراف على المدربين
 .الجودة واالعتماد كمراقب جودة لهيئة 

 المـــراجعين الخـــارجين لمؤسســـات التعلـــيم قبـــل الجـــامعي لهيئـــة الجـــودة  االشـــتراك فـــي تـــدريب
 .كعضو ضبط جودة على المدربين  واالعتماد 

 لمؤسسات التعليم قبل الجامعي لهيئة الجودة واالعتماد كمراجع خارجيين  التدريب. 

  تقييم المدارس على مسـتوى الجمهوريـة كمـدرب خبيـر فـي  مريكية فيمع المعونة األاالشتراك
 . في برنامج جوائز االمتياز المدرسيم  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦الجودة عام 

 الموجهين في اإلدارات التعليمية المختلفة لمؤسسات التعليم قبل الجـامعي  االشتراك في تدريب
 .على الجودة 

  ــة االشــتراك فــي ــل الجــامعي للجــودة واالعتمــاد تهيئ ــيم قب ــة لمؤسســات التعل المــدارس المختلف
 .مع وزارة التربية والتعليم التربوي 

 المعلمــين فــي المــدارس المختلفــة لمؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي علــى  االشــتراك فــي تــدريب
 .تهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي 

 عين لوزارة التربيـة والتعلـيم لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي المقومين التاب االشتراك في تدريب
 .على تهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي 

 االشـــتراك فـــي تـــدريب TOT  المختلفـــة لمؤسســـات التعلـــيم قبـــل الجـــامعي علـــى  اإلداراتفـــي
 .مستوى الجمهورية لتهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي 

 اإلعداديـة –ابتـدائي (التعليميـة المختلفـة ب معلمي وموجهي وقادة المرحلـة االشتراك في تدري  
  .عن قرب وعن بعد لتهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي على  )ثانوي  -

 مــع  "الجـودة الشـاملة " امج فــي برنـ بتدائيـةاالشـتراك فـي تـدريب معلمــي ومـوجهي المرحلـة اال
 .نادى اإلعالميين 

  ثـانوي  -  اإلعداديـة –ابتدائي (التعليمية المختلفة وقادة المرحلة  مدبرفي تدريب االشتراك( 
 –الغربيـة  –المنيـا  –القـاهرة " لتهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي فـي محافظـات على 

 " .سوهاج  –كفر الشيخ  –بنى سويف 

  ة مـع لجنـة السياسـات فـي عمل عن الجـودة بمحافظـة الغربيـ ورشعمل ندوات و االشتراك في
 :اإلدارات التالية 

  كفر الزيات. 

  سمنود. 

  زفتي. 

  السنطة. 
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  شرق طنطا. 

  غرب طنطا. 

  المحلة. 

  ــل الجــامعي للجــودة واالعتمــاد االشــتراك فــي ــيم قب ــة لمؤسســات التعل ــة المــدارس المختلف تهيئ
 . األهليةالتربوي مع الجمعيات 

 

 ً   .لتعلم النشط في ا خبرات : سادسا
  

  ــتعلم النشــط فــي االشــتراك فــي ــل الجــامعي لل ــيم قب ــة المــدارس المختلفــة لمؤسســات التعل تهيئ
 .سوهاج مع اليونيسيف  ةمحافظ

  ــتعلم النشــط فــي االشــتراك فــي ــل الجــامعي لل ــيم قب ــة المــدارس المختلفــة لمؤسســات التعل تهيئ
 .نا مع اليونيسيف ة قمحافظ

  ــة الاالشــتراك فــي ــتعلم النشــط فــي تهيئ ــل الجــامعي لل ــيم قب مــدارس المختلفــة لمؤسســات التعل
 .مع اليونيسيف  أسيوط ةمحافظ

  الــتعلم علــى  )  اإلعداديــة –ابتــدائي (التعليميــة المختلفــة االشــتراك فــي تــدريب قــادة المرحلــة
  .النشط 

  الـتعلم علـى  )  يـةاإلعداد –ابتـدائي (التعليمية المختلفـة المرحلة  ميسراتاالشتراك في تدريب
  .النشط 

  الـتعلم علـى  )  اإلعداديـة –ابتـدائي (التعليميـة المختلفـة االشتراك في تدريب موجهي المرحلة
  .النشط 

  عمـل عــن الــتعلم النشـط  بمحافظــة سـوهاج مــع اليونيســيف  ورشعمـل نــدوات و االشـتراك فــي
 :ووزارة التربية والتعليم في اإلدارات التالية 

o م دار السال. 

o  جهينة. 

o  ساقلتة. 

  عمل عن التعلم النشـط  بمحافظـة قنـا مـع اليونيسـيف ووزارة  ورشعمل ندوات و االشتراك في
 :التربية والتعليم في اإلدارات التالية 

o  بمدرسة ابوبكر الصديق ( إدارة قنا. (  
o  بمركز الصحة بقنا ( إدارة قنا. (  
o  رشوط بمدرسة الجديدة بف( إدارة فر شوط. (  
o  بمدرسة البنات بفرشوط ( إدارة فر شوط. (  
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  مــع اليونيســيف  أســيوطعمــل عــن الــتعلم النشــط  بمحافظــة  ورشعمــل نــدوات و االشــتراك فــي
 :ووزارة التربية والتعليم في اإلدارات التالية 

o  بمدرسة حسنى مبارك بمنفلوط ( إدارة منفلوط. ( 

o  بمنفلوط  ببني رافع حلمي ماضيبمدرسة ( إدارة منفلوط. (  
o  بمدرسة باقور الجديدة بباقور ( إدارة أبو تبج. (  

  المركز قســم التــدريب واإلعــالم بــمــدارس المجتمــع بمحافظــة أســيوط  مــع  تــدريباالشــتراك فــي
 ومع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم على التعلم النشـط القومي لالمتحانات والتقويم التربوي

. 

 بنى سويف ، وكفـر الشـيخ المرحلة االبتدائية بمحافظةميسرات مدارس  تدريبك في االشترا  ،
 .على التعلم النشط  والغربية ، والقاهرة ، والجيزة ، والمنيا 

  بالقــاهرة  مــع ووزارة التربيــة والتعلــيم االشــتراكالــذي إقامــة اليونيســيف ب التــدريباالشــتراك فــي
 .ونيسيف على التعلم النشط  تحت أشراف الي

   
   

 ً   .وأدوات التقويم  تصميم البرامج التدريبيةفي  خبرات : سابعا
  

  التــي ينفــذها المركــز  القــومي لالمتحانــات والتقــويم  يــةبــرامج التدريبالاالشــتراك فــي تصــميم
  -: بقسم التدريب واإلعالم عن التربوي 

o األسئلة  أنواع.  
o  األهداف التعليمية.  
o  جدول المواصفات تصميم وٕاعداد. 

o  المعايير القومية للتعليم.  
o  البورتفليو ( التقويم الشامل. (  
o  الجودة في التقويم.  
o   االختبارات التشخيصية.  
o حديثة في التقويم  اتجاهات . 

o  تقويم الجوانب المهارية. 

o  تقويم الجوانب الوجدانية.  
o في التعليم الفني  المهارات العملية تقويم.  
o في التعليم العام  تقويم المهارات العملية. 

o  تصميم البرامج التدريبية.  
o تنفيذ البرامج التدريبية.  
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o تقويم البرامج التدريبية. 

o  إنتاج الوسائل التعليمية. 

o  داخل الفصل توظيف الوسائل التعليمية.  
o  تقويم الوسائل التعليمية. 

o اإلدارة التعليمية  تقويم. 

o وحدات التدريب بالمدارس  متقوي. 

o  تحسين أداء الموجة الفني. 

o التعلم النشط . 

o  إدارة الفصل. 

o  تقويم أساليب التدريس. 

o ...... الخ.  
  التــي ينفــذها المركــز  القــومي لالمتحانــات والتقــويم  يــةبــرامج التدريبالاالشــتراك فــي تصــميم

  ) .التدريب عن بعد ( بية والتعليم بقسم التدريب واإلعالم مع وزارة التر التربوي 
  التــي ينفــذها المركــز  القــومي لالمتحانــات والتقــويم  يــةبــرامج التدريبالاالشــتراك فــي تصــميم

بقسم التدريب واإلعالم مع وزارة التربية والتعليم والبنك الـدولي الخاصـة بتحسـين أداء التربوي 
  .الموجة الفني 

  التــي ينفــذها المركــز  القــومي لالمتحانــات والتقــويم  يــةدريببــرامج التالاالشــتراك فــي تصــميم
بقسم التدريب واإلعالم مع وزارة التربية والتعليم الخاصـة بتـدريب المعلمـين المبعـوثين التربوي 
  .للخارج 

  برنـــامج جـــوائز االمتيـــاز المدرســـي  التـــي ينفـــذها  يـــةبـــرامج التدريبالاالشـــتراك فـــي تصـــميم  )
م كمــدرب خبيــر  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦فــي الجــودة عــام )  المعونــة األمريكيــة

 .في الجودة 

  العمـــل الخاصـــة بـــالتعلم النشـــط   ورشيـــة والنـــدوات و بـــرامج التدريبالتصـــميم االشـــتراك فـــي
 :بمحافظة قنا مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم في اإلدارات التالية 

o  بمدرسة ابوبكر الصديق ( إدارة قنا( .  
o  بمركز الصحة بقنا ( إدارة قنا. (  
o  بمدرسة الجديدة بفرشوط ( إدارة فر شوط. (  
o  بمدرسة البنات بفرشوط ( إدارة فر شوط. (  

  العمـــل الخاصـــة بـــالتعلم النشـــط   ورشيـــة والنـــدوات و بـــرامج التدريبالتصـــميم االشـــتراك فـــي
 :ي اإلدارات التالية بمحافظة أسيوط مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ف

o  بمدرسة حسنى مبارك بمنفلوط ( إدارة منفلوط. ( 

o  بمدرسة حلمي ماضي ببني رافع بمنفلوط ( إدارة منفلوط. (  
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o  بمدرسة باقور الجديدة بباقور ( إدارة أبو تبج. (  
  مـدارس العمل الخاصة بالتعلم النشـط  ل ورشية والندوات و برامج التدريبالاالشتراك في تصميم

المركز القــومي لالمتحانــات والتقــويم قســم التــدريب واإلعــالم بــالمجتمــع بمحافظــة أســيوط  مــع 
 . ومع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم على التعلم النشط التربوي

  العمل الخاصـة بـالتعلم النشـط  لتـدريب ورشية والندوات و برامج التدريبالتصميم االشتراك في 
بنى سويف ، وكفر الشيخ ، والغربية ، والقاهرة ،  مرحلة االبتدائية بمحافظةالميسرات مدارس 
 .على التعلم النشط  والجيزة ، والمنيا 

  تــدريبالعمــل الخاصــة ب ورشيــة والنــدوات و بــرامج التدريبالتصــميم االشــتراك فــي TOT  فــي
تهيئـة المـدارس المختلفة لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي علـى مسـتوى الجمهوريـة ل اإلدارات

 .للجودة واالعتماد التربوي 

  المرج بمحافظة القـاهرة ( دليل المدرب في برنامج بناء االختبارات ألدارت  تصميماالشتراك في
   ) .بمحافظة حلوان  –حلوان ( ، وأدارت  ) 

  ــارات ألدارت  تصــميماالشــتراك فــي المــرج بمحافظــة ( دليــل المتــدرب فــي برنــامج بنــاء االختب
  ) . بمحافظة حلوان  –حلوان ( ، وأدارت  ) لقاهرة ا

  أدوات التقــويم للبــرامج التدريبيــة التــي ينفــذها قســم التــدريب واإلعــالم   تصــميماالشــتراك فــي
 . المركز  القومي لالمتحانات والتقويم التربويب

  والتقــويم المركــز  القــومي لالمتحانــات أدوات التقــويم الخاصــة بهيكلــة  تصــميماالشــتراك فــي
 .لجميع العاملين بالمركز التربوي

  الصناعيالتعليم ( أدوات التقويم الخاصة بكادر المعلم  تصميماالشتراك في . ( 

  التعليم العام ( أدوات التقويم الخاصة بكادر معلم المجاالت  تصميماالشتراك في. ( 

  المركـز و  النشـط مـع اليونيسـيف الـتعلم ومـوجهي أدوات التقـويم لميسـرات تصـميماالشتراك فـي
 ) .التعليم العام (  القومي لالمتحانات والتقويم التربوي

  
  .في تقويم البرامج التدريبية  خبرات :ثامناً 

  
  ــاالشــتراك فــي ــدريب واإلعــالم  ب ــذها قســم الت ــي ينف ــدريب الت ــرامج الت ــويم ب ــومي تق المركز  الق

 . لالمتحانات والتقويم التربوي

  ــفــي االشــتراك ــدريب واإلعــالم  ب ــذها قســم الت ــي تنف ــدريب الت ــرامج الت ــويم ب ــومي تق المركز  الق
 . مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم لالمتحانات والتقويم التربوي

  المركـز  القـومي لالمتحانـات تقويم برامج محو األمية التي ينفذها اليونسكو مـع  االشتراك في
 . والتقويم التربوي

 تقويم برامج التعلم النشط راك في االشت. 
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  تقويم برامج الجودة االشتراك في. 

  تقويم برامج التدريب عن بعد االشتراك في. 

  ــاالشــتراك فــي ــدريب واإلعــالم  ب ــذها قســم الت ــي ينف ــدريب الت ــرامج الت ــويم ب ــومي تق المركز  الق
 . لالمتحانات والتقويم التربوي

  التعليم الصناعي ( التقويم الخاصة بكادر المعلم تقويم أدوات االشتراك في. ( 

  التعليم العام ( تقويم أدوات التقويم الخاصة بكادر معلم المجاالت االشتراك في. ( 

  تــدريبالعمــل الخاصــة ب ورشيــة والنــدوات و بــرامج التدريبال تقــويماالشــتراك فــي TOT  فــي
ي علـى مسـتوى الجمهوريـة لتهيئـة المـدارس المختلفة لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامع اإلدارات

 .للجودة واالعتماد التربوي 

  سوهاج  –أسيوط  –قنا (  مدارس المجتمع في محافظات  تقويماالشتراك في. ( 

 

  .في التقويم الشامل  خبرات :تاسعاً 
  

  التربـوي االشتراك في تنفيـذ بـرامج التـدريب التـي ينفـذها المركـز  القـومي لالمتحانـات والتقـويم
 .عن قرب  على التقويم الشامل

  االشتراك في تنفيـذ بـرامج التـدريب التـي ينفـذها المركـز  القـومي لالمتحانـات والتقـويم التربـوي
 .) الفيديو كونفرانس ( عن بعد  على التقويم الشامل

 التربـوي  االشتراك في تنفيـذ بـرامج التـدريب التـي ينفـذها المركـز  القـومي لالمتحانـات والتقـويم
 .  التقويم الشامل على في اإلدارات التعليمية المختلفة

 فـي محافظـات  االشتراك في البرامج الخاصة بتدريب المعلمين والموجهين على التقويم الشامل
 .مع وزارة التربية والتعليم ) سوهاج  –أسيوط  –قنا (  

 فـي محافظـات  على التقويم الشامل االشتراك في البرامج الخاصة بتدريب المعلمين والموجهين
مــع )  المنيــا-الجيــزة   -القــاهرة  -بنــى ســويف   -االســكندرية  –كفــر الشــيخ   –الغربيــة ( 

 .وزارة التربية والتعليم 

  البـرامج الخاصـة بتـدريب المعلمـين والمـوجهين علـى  فيمع اإلدارة المركزية للتدريب االشتراك
بنـى   -االسـكندرية  –كفر الشيخ    –الغربية   -سماعلية اال( في محافظات  التقويم الشامل

مـع وزارة )   الشـرقية -أسوان  –قنا  –البحر األحمر  –المنيا  -الجيزة   -القاهرة  -سويف 
 .التربية والتعليم 

  البـرامج الخاصـة بتـدريب المعلمـين والمـوجهين علـى  فيمع أكاديمية المعلم للتدريب االشتراك
 –القليوبيــة  -الجيــزة   -القــاهرة  -كفــر الشــيخ    –الغربيــة (فــي محافظــات  ملالتقــويم الشــا
 .مع وزارة التربية والتعليم )   البحيرة –المنوفية  –بنى سويف 
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  البـرامج الخاصـة بتـدريب المعلمـين والمـوجهين علـى  مع أكاديمية المعلم للتدريب فياالشتراك
مــع وزارة )  بنــى ســويف  –القليوبيــة  -الجيــزة   - القــاهرة (فــي محافظــات  التقــويم الشــامل

 .التربية والتعليم في مدارس التعليم الخاص 

  علـى التقـويم الشـامل القـادةالبرامج الخاصة بتدريب  مع اإلدارة المركزية للتدريب فياالشتراك 
 -بنــى ســويف   -االســكندرية  –كفــر الشــيخ    –الغربيــة   -االســماعلية ( فــي محافظــات 

مــع وزارة التربيــة )   الشــرقية -أســوان  –قنــا  –البحــر األحمــر  –المنيــا  -الجيــزة   -لقــاهرة ا
 .أكتوبر  ٦والتعليم في مدينة مبارك بمدينة 

  
  . تكنولوجيا التعليمفي  خبرات :عاشراً 

  
  التدريس بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بقسم تكنولوجيا التعليم.  
  التربية جامعة الزقازيق بقسم تكنولوجيا التعليم  التدريس بكلية.  
   التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بأشمون بقسم تكنولوجيا التعليم. 

  تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم لتخصصات التالية : 

  التربية الفنية.  
  االقتصاد المنزلي. 

  التربية الموسيقية. 

 ربوي اإلعالم الت. 

  تدريس مقرر الرسوم التعليمية لالتي : 

  الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعليم.  
  الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم. 

  تدريس مقرر الشفافيات التعليمية ل: 

  الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعليم.  
 رابعة بقسم تكنولوجيا التعليم تدريس مقرر إنتاج اللوحات التعليمية للفرقة ال.  
  بقسم تكنولوجيا التعليم  الثالثةلفرقة لتدريس مقرر تصوير فيديو.  
  اإلشراف على التربية العملية بقسم تكنولوجيا التعليم على االتى. :  

  الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم.  
  الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم. 

 على ب المعلمين والموجهين في بعض الجمعيات األهلية مثل المرآة والمجتمع تدري : 

  الفيديو التعليمي.  
  الدائرة التليفزيونية.  
  الوسائط التعليمية المتعددة. 
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  الوسائل التعليمية. 

  جمعيـة رجـال األعمـال العربيـة علـى  فـيتدريب المعلمين والموجهين في بعـض الـدول العربيـة
 : تى اال 

  الفيديو التعليمي.  
  الدائرة التليفزيونية.  
  الوسائط التعليمية المتعددة. 

  تصميم وٕانتاج برامج الوسائط المتعددة.  
  تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية. 

  التدريب على برامج الكمبيوتر منها:- 

o Dos 

o  Windows  

o  word  

o  power point   

o Flash MX 

o Adobe Photo shop 

o EXCEL  
  تصميم وٕانتاج الحقيبة التعليمية.  
 االنترنت .  
  تصميم برامج الوسائط المتعددة.  
  إنتاج برامج الوسائط المتعددة.  
  كتابة سيناريو  برامج الوسائط المتعددة.  
  كتابة السيناريو  لبرامج التليفزيون التعليمي.  
 لرسوم المتحركة تصميم وٕانتاج ا.  
   عمل المونتاج الصوتي.  
  عمل المونتاج للقطات الفيديو.  

 األردن  –العــــراق  -المغــــرب –تــــونس (  تــــدريب مــــوجهي و قــــادة بعــــض الــــدول العربيــــة– 
 :على االتى )  عمان -األمارات  –السعودية  – الكويت –قطر  -البحرين

  تصميم وٕانتاج الحقيبة التعليمية. 

 برامج الوسائط المتعددة  إنتاج.  
  الفيديو التعليمي.  
  الدائرة التليفزيونية. 

  كتابة سيناريو  برامج الوسائط المتعددة.  
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  كتابة السيناريو  لبرامج التليفزيون التعليمي.  
  تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية. 

  علــى تصــميم )لبنــان  –الســودان –الســعودية  –الكويــت(تــدريب مــوجهي بعــض الــدول العربيــة
 -: وٕانتاج السيناريوهات الخاصة بالبرامج التالية 

  الفيديو التعليمي.  
  التليفزيون التعليمي. 

  الفيديو التعليمي. 

  الكمبيوتر التعليمي. 

  الوسائط التعليمية المتعددة. 

 

   -:الدورات التدريبية كمتدرب :  حدى عشرإ
  .ة األسئلة التدريب على صياغ .١
  .التدريب على صياغة األهداف التعليمية  .٢
 .جدول المواصفات وٕاعداد التدريب على تصميم  .٣

  .التدريب على المعايير القومية للتعليم  .٤
  ) .البورتفليو ( التدريب على التقويم الشامل  .٥
  .التدريب على الجودة في التقويم  .٦
  .لتشخيصية التدريب على االختبارات ا  .٧
  .التدريب على أساليب جديدة في التدريس  .٨
  .التدريب على  المنظومة التعليمية  .٩
  .التدريب على عمل السيناريوهات التعليمية  .١٠
  .)أساليبه  –أدوات التدريب عن بعد( التدريب على التعليم عن بعد  .١١

 -:التدريب على برامج الكمبيوتر منها  .١٢

 Dos 

  Windows  

  word  

  power point   

 Flash MX 

 Adobe Photo shop 

 EXCEL  
 -:التدريب على المستحدثات التكنولوجية منها  .١٣

 التعليمية الحقيبة  تصميم وٕانتاج.  
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 تصميم وٕانتاج  موقع الكتروني .  
  دورة تدريبية في إال نترنت.  
 لمتعددة دورة تدريبية في تصميم برامج الوسائط ا.  
  دورة تدريبية في إنتاج برامج الوسائط المتعددة.  
  دورة تدريبية في كتابة سيناريو  برامج الوسائط المتعددة.  
  دورة تدريبية في البرمجة.  
  دورة تدريبية في كتابة السيناريو  لبرامج التليفزيون التعليمي.  
  دورة تدريبية في تصميم وٕانتاج الرسوم المتحركة.  
   دورة تدريبية في عمل المونتاج الصوتي.  
  دورة تدريبية في عمل المونتاج للقطات الفيديو.  

 .تحسين أداء الموجة الفني  التدريب على .١٤

 .التعلم النشط بمحافظة سوهاج  التدريب على .١٥

ودة واالعتمـاد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي لهيئـة الجـالتدريب كمدرب للمراجعين الخارجيين  .١٦
. 

 .لمؤسسات التعليم قبل الجامعي لهيئة الجودة واالعتماد التدريب كمراجع خارجيين  .١٧

  
 .والندوات وورش العمل المشاركة في المؤتمرات : عشر  اثني

 

  االشتراك  في ورش العمل  التحضيرية للمؤتمر القومي للتعليم اإلعدادي. 

 إعداد المعلم ( ر القومي للتعليم الثانوي االشتراك في ورش العمل للمؤتم. ( 

 ر العربي األول للتقويم التربوي االشتراك في المؤتم. 

  تطوير التعليم الجامعي "  االشتراك في المؤتمر العربي  ". 

 تحسين أداء معلم التعليم الجامعي " االشتراك في المؤتمر العربي  ". 

 التعلـيم تكنولـوجي  باسـتخدام  أفضـل تعلمنحو "  التعليم األول  االشتراك في مؤتمر تكنولوجيا 
 ."    العربيفي الوطن 

  مؤسســـات الريـــف  فـــي تكنولوجيـــا التعلـــيم"   الثـــانياالشـــتراك فـــي مـــؤتمر تكنولوجيـــا التعلـــيم
 ."    والحضر

 تحــديات و  تكنولوجيــا التعلــيم مســتحدثات "  لخــامس االشــتراك فــي مــؤتمر تكنولوجيــا التعلــيم ا
 ."    المستقبل

  بقاعة المؤتمرات  مع بعض الدول العربيةاالشتراك في مؤتمر وزارة التربية والتعليم. 

  االشتراك في مؤتمر  التعليم الفني بجامعة طنطا.  

  الشامللتقويم وا الثاني للجوداالشتراك في المؤتمر العربي . 
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 جامعة عين شمس  –نات بكلية التربية االشتراك في ندوة عن التقويم واالمتحا. 

   االشتراك في ندوة عن التقويم وتطوير االمتحانات  بجامعة القاهرة. 

   االشتراك في ندوة عن تطوير االمتحانات  بمعهد اإلحصاء بجامعة القاهرة. 

 ة العمل الخاصة بالتقويم الشامل االشتراك  في ورش. 

 المركـز القـومي لالمتحانـات والتقـويم التربـويع السـفارة الفنلنديـة و مة العمل االشتراك في ورش 
  .الالمركزية في تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق 

 جامعة طنطا  –التعليم االلكتروني بكلية التربية  االشتراك  في ندوة عن. 

 ــة السياســات  االشــتراك فــي ورش ــة مــع لجن فــي اإلدارات  عمــل عــن الجــودة بمحافظــة الغربي
 :التالية 

  كفر الزيات. 

  سمنود. 

  زفتي. 

  السنطة. 

  شرق طنطا. 

  غرب طنطا. 

  المحلة. 

 التقـويم الشـامل وضـمان الجـودة واالعتمـاد فـي التعلـيم ( العلمـي الثـاني  االشتراك فـي المـؤتمر
 ) .قبل الجامعي 

 دة في تقويم أداء التعليم قبل الجامعي أفاق جدي( العلمي الثالث  االشتراك في المؤتمر. ( 

 ــة الرياضــية بورقــة عمــل بعنــوان  االشــتراك فــي المــؤتمر ــايير تقيــيم ( العلمــي لكليــة التربي مع
 ) .الطالب الجامعي 

 

  -:المواد العلمية المشترك في إعدادھا : عشر  ةثالث
  .دليل تقويم الطالب في المرحلة الثانوية  .١
 .ل عن إعداد معلم المرحلة االبتدائية التقرير الشام .٢

  .م ١٩٩٦إلى  ١٩٩٤تقرير عن المعلمين والموجهين المبعوثين للخارج من  .٣
تقـويم التربـوي فـي التقرير الخاص بالدورات التدريبية المنعقدة بالمركز القـومي لالمتحانـات وال .٤

  .م  ٢٠٠٤وحتى ١٩٩٤الفترة من 
  .يه الفني في مصر التقرير الخاص بتحسين التوج .٥
  ) .باالشتراك مع البنك الدولي واالتحاد األوربي ) التوجيه الفني ( كتاب تحسين التعليم  .٦
  .كتاب تكنولوجيا المعدات للتعليم الثانوي الصناعي  .٧
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االشــتراك  فــي تحضــير أهــداف ومحتــوى المجــاالت العمليــة  فــي المــؤتمرات القــومي للتعلــيم  .٨
 .اإلعدادي 

 .البرامج التدريبية المرتبطة بالتقويم  .٩

 .دليل المدرب للبرامج التدريبية المرتبطة بالتقويم في قسم التدريب واألعالم  .١٠

 .دليل المتدرب للبرامج التدريبية المرتبطة بالتقويم في قسم التدريب واألعالم  .١١

 .المرحلة األولى  المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربويمشروع هيكلة  .١٢

 .التقرير النهائي للتعلم النشط  .١٣

 .الورشة الخاصة بتطبيق الالمركزية في التعليم مع السفارة الفنلندية  .١٤

المركـز القـومي لالمتحانـات والتقـويم الورشة الخاصة بالتعلم النشط فـي االشتراك  في تحضير  .١٥
 . التربوي

المركز القـومي بعد المنعقدة  بـ.. خاصة بالتقويم الشامل ماذا الورشة الاالشتراك  في تحضير  .١٦
 . لالمتحانات والتقويم التربوي

 .جميع المحاضرات الخاصة بي في جميع البرامج التدريبية  .١٧

 .ورشة عمل خاصة بمعايير تقييم الطالب الجامعي  .١٨

 

  : للباحث اإلنتاج العلمي:  أربعة عشر
  المحاضرات.  
  .ة عن األهداف التعليمية محاضر  .١
  . االمتحانات جدول مواصفاتوٕاعداد محاضرة عن تصميم  .٢
 ) .البورتفليو ( التقويم الشامل محاضرة عن  .٣

  .االختبارات التشخيصية محاضرة عن  .٤
  .التعليمية الحقيبة  تصميم وٕانتاجمحاضرة عن  .٥
 .تصميم برامج الوسائط المتعددة محاضرة عن  .٦

 .إنتاج برامج الوسائط المتعددة محاضرة عن  .٧

  . التعلم النشطمحاضرة عن  .٨
  .سيناريو برامج التليفزيون التعليمي محاضرة عن  .٩
 .سيناريو برامج الوسائط المتعددة محاضرة عن  .١٠

  . للفيديو التعليمي السيناريوهات التعليميةمحاضرة عن  .١١
  . د التربويالجودة واالعتمامحاضرة عن  .١٢
  . معايير جودة برامج كمبيوتر الوسائط المتعددةمحاضرة عن  .١٣
  . التعليم االلكترونيمحاضرة عن  .١٤
  .في التعليم الفني  تدريس المهارات العمليةمحاضرة عن  .١٥
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 .في التعليم الفني  تقويم المهارات العمليةمحاضرة عن  .١٦

  . أنواع األسئلةمحاضرة عن  .١٧
  . تصميم البرامج التدريبيةمحاضرة عن  .١٨
  .تنفيذ البرامج التدريبيةمحاضرة عن  .١٩
 .تقويم البرامج التدريبيةمحاضرة عن  .٢٠

 . إنتاج الوسائل التعليميةمحاضرة عن  .٢١

  .داخل الفصل التعليمية  الوسائلتوظيف محاضرة عن  .٢٢
 .التعليمية  تقويم الوسائلمحاضرة عن  .٢٣

  . الكمبيوتر التعليميمحاضرة عن  .٢٤
  . التليفزيون التعليميمحاضرة عن  .٢٥
 . استراتيجيات التدريسمحاضرة عن  .٢٦
 . خرائط المنهجمحاضرة عن  .٢٧
 . المستحدثات التكنولوجيةمحاضرة عن  .٢٨
 . معايير تقييم الطالب الجامعيمحاضرة عن  .٢٩

  

 األبحاث .  
 لمرحلة اإلعدادية واتجاهات الطالب والمعلمين نحو استخدامها الفصول التخيلية في ا  .  
 عن الالمركزية في تنفيذ البرامج التدريبية في ورشة مع السفارة الفنلندية  ورقة عمل. 

  البرامج التدريبية المرتبطة بالتقويم تقويم. 

 عدادية توظيف المستحدثات التكنولوجية في التعليم لمعلمي وطالب المرحلة اإل. 

 ورقة عمل عن معايير تقييم الطالب الجامعي . 

  بناء معايير .............................. 

 

  .الھيئات المشترك معھا  :خمسة عشر 
 
  الھيئات األجنبية.  
  ــيم االشــتراك ــة والتعل ــة فــي الجــودة واالعتمــاد باالشــتراك مــع وزارة التربي ــة األمريكي مــع المعون

 .في الجودة محافظتي المنيا وبنى سويف  ىباإلشراف عل

  تقييم المدارس على مسـتوى الجمهوريـة كمـدرب خبيـر فـي  مع المعونة األمريكية فياالشتراك
 .م  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦الجودة عام 

  سوهاج  ةمع اليونيسيف فى التعلم النشط فى محافظاالشتراك. 

  نا ة قم النشط في محافظمع اليونيسيف في التعلاالشتراك. 
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  أسيوط ةمع اليونيسيف في التعلم النشط في محافظاالشتراك . 

  مع االشتراكERP  فى الدراسة الطولية . 

  إعـدادي  –ابتدائي ( مع البنك الدولي واالتحاد االوروبى في تدريب التوجية الفني االشتراك– 
 .تقويم على مستوى الجمهورية على أساليب ال) ثانوي  

  في محو األمية بعض الجمعيات أداء مع اليونسكو في تقويم االشتراك   .  

   االشتراك في تطبيق اختبارات مشروع التيمز الدولي. 

  مع االشتراكERP  القومي لالمتحانـات  تطبيق الدراسة الطولية مع قسم البحوث بالمركز في
 .والتقويم التربوي 

  فــي الورشــة القــومي لالمتحانــات والتقــويم التربــوي  والمركــز رة الفنلنديــةالســفامــع االشــتراك
 .الخاصة بتطبيق الالمركزية في التعليم 

  جامعــة أســيوط فــي  ،  )بنــات  –بنــين ( جامعــة حلــوان مــع كليــة التربيــة الرياضــية االشــتراك
 . تدريب أعضاء هيئة التدريس على عملية التقييم والتقويم 

 

 ھلية األ الجمعيات. 
 

  يالنتدريب المعلمين والموجهين في بعض الجمعيات األهلية مثل مؤسسة Plan . 

  المرآة والمجتمع  جمعيةتدريب المعلمين والموجهين في بعض الجمعيات األهلية مثل. 

  حواء المستقبل جمعيةتدريب المعلمين والموجهين في بعض الجمعيات األهلية مثل . 

 جمعية رجال األعمال العربيةين والموجهين في بعض الدول العربية مثل تدريب المعلم. 

  تأهيل المدارس للجودة واالعتماد مع الجمعية المصرية للجودة واالعتماد. 

 نادى اإلعالميين بمحافظة الغربية  تدريب المعلمين والموجهين في. 

  ية نادى المعلمين بمحافظة الغرب في مديري المدارستدريب. 

 ــدريب المعلمــين والمــوجهين ــات ت ــر الزي ــى الجــودة بنــادي كف ــى عل بمحافظــة  والمجتمــع المحل
  .الغربية 

 نادى المعلمين بمحافظة الجيزة  تدريب المعلمين والموجهين في. 

 

 المحلية  الھيئات. 
 

  فيديو كـونفرانس تدريب المعلمين والموجهين في قاعة ال فى وزارة التربية والتعليممع االشتراك
 ) .التعليم عن بعد ( 

  البورتفليو ( التقويم الشامل  فى اإلدارة المركزية للتدريبمع االشتراك. ( 
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-  ٢١  -

  المركـز  القـومي لالمتحانـات والتقـويم االشتراك في تصميم وتنفيذ بـرامج التـدريب التـي ينفـذها
 . التربوي

 المـراجعين الخـارجين لمؤسسـات التعلـيم  بفي تدريكعضو ضبط جودة على المدربين  االشتراك
 .لهيئة الجودة واالعتماد قبل الجامعي 

 على متطلبات تنفيذ كادر المعلمين  بجامعة سوهاجأعضاء هيئة التدريس  تدريب.  

  ــيم والمركــز القــومي لالمتحانــات االشــتراك وأكاديميــة  والتقــويم التربــويمــع وزارة التربيــة والتعل
 : ى في االت  المعلم

o  للتعليم العام اإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة أسيوط. 

o للتعليم العام اإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة سوهاج . 

o  للتعليم العاماإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة الدقهلية. 

o  لتعليم العاملاإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة دمياط. 

  وأكاديميــة المعلــم   والتقـويم التربــويوالمركــز القــومي لالمتحانــات  األزهــر الشـريفمــع االشـتراك
 :في االتى 

o  اإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة أسيوط للتعليم االزهرى. 

o  اإلشراف على تطبيق كادر المعلمين في محافظة الغربية للتعليم االزهرى. 

  االتى وزارة التربية والتعليم في تدريب الموجهين على  معاالشتراك : 

o  الجودة واالعتماد التربوي.  
o القومية للتعليم معايير ال.  
o في التعليم الفني  المهارات العملية.  
o في التعليم الفني  تقويم المهارات العملية. 

o  أنواع األسئلة.  
o  تصميم البرامج التدريبية.  
o فيذ البرامج التدريبيةتن.  
o تقويم البرامج التدريبية. 

o  الوسائل التعليمية. 

o  داخل الفصل توظيف الوسائل التعليمية.  
o  تقويم الوسائل التعليمية. 

o  الكمبيوتر التعليمي.  
o  استراتيجيات التدريس. 

o خرائط المنهج . 

o المستحدثات التكنولوجية . 

o ة للتعليم الثانوي الفني مواصفات الورقة االمتحاني. 
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-  ٢٢  -

 االتى مع اإلدارة المركزية للتدريب على تدريب المعلمين ، والموجهين على  االشتراك : 

o  التعلم النشط . 

o  القيادة. 

o  التخطيط االستراتيجي. 

o  صياغة األسئلة.  
o  األهداف التعليمية.  
o  تصميم وٕاعداد جدول المواصفات. 

o لتعليم المعايير القومية ل.  
o  البورتفليو ( التقويم الشامل. (  
o  الجودة في التقويم.  
o   االختبارات التشخيصية. 

  بــالمركز القــومي  قســم التقــويماالشــتراك فــي تقــويم المــدارس علــى مســتوى الجمهوريــة مــع
 .لالمتحانات والتقويم التربوي 

  لقومي لالمتحانات والتقويم التربـوي بالمركز ا قسم البحوثاالشتراك في تطبيق االختبارات  مع
 : في المحافظات التالية 

o  الغربية. 

o  القاهرة. 

o  الجيزة. 

o  اإلسكندرية. 

o  الفيوم. 

o   المنيا. 

o  قنا. 

o  أسيوط. 

o  كفر الشيخ. 

o  الشرقية. 

o  البحيرة. 

  ــتعلم النشــط بمحافظــة ســوهاج  مــع ــارات مــدارس ال ــدريب قســاالشــتراك فــي تطبيــق اختب م الت
 .بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  واإلعالم

  ـــارات ـــق اختب ـــي تطبي ـــومي  مـــدارس المجتمـــعاالشـــتراك ف ـــز الق بمحافظـــة أســـيوط  مـــع المرك
 .لالمتحانات والتقويم التربوي 

 مركـز الو  وزارة التربيـة والتعلـيممـع تدريب المعلمين والموجهين المبعوثين للخـارج  االشتراك في
 .القومي لالمتحانات والتقويم التربوي 
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-  ٢٣  -

  كز تطوير المنـاهج ر ومالقومي لالمتحانات والتقويم التربوي  والمركز البنك الدوليمع االشتراك
 .في التعليم  ) ماذا بعد ( بالتقويم الشامل ومركز البحوث التربوية في الورشة الخاصة 

  األخصـائيين  –الموجهين  –المعلمين ( ة في تدريب المختلف اإلدارات التعليميةمع االشتراك– 
 : على االتى ) والمدريين  –اإلداريين 

o  الجودة. 

o  التقويم الشامل. 

o   التعلم النشط. 

o  القيادة. 

o  التخطيط االستراتيجي. 

o  صياغة األسئلة.  
o  األهداف التعليمية.  
o تصميم وٕاعداد جدول المواصفات . 

o المعرفية  تقويم الجوانب. 

o  تقويم الجوانب المهارية. 

o  تقويم الجوانب الوجدانية. 

 المركز القـومي بـ قسـم تطـوير االمتحانـات االشتراك في تطبيق بنك األسئلة التي يقـوم بتنفيـذها
 .لالمتحانات والتقويم التربوي 

  وزارة  –المتحانـات المركـز القـومي ل( االشتراك في تدريب برامج تكنولوجيا التعليم في كـل مـن
  . بالفيديو كونفرانسعن قرب وعن بعد )  التربية والتعليم 

  عـن بعـداالشتراك في تدريب وكالء النشاط  على مستوى الجمهورية على األنشطة المختلفـة 
 .بالفيديو كونفرانس

  البحـرين –األردن  –العـراق  -المغـرب –تـونس ( وقادة بعض الـدول العربيـة موجهيتدريب- 
 .على االتجاهات الحديثة في التقويم )  األمارات  –السودان  –قطر  -السعودية –الكويت 

  مـع التعلـيم الفنـي  )التعليم عن بعد ( تدريب المعلمين والموجهين في قاعة الفيديو كونفرانس 
. 

  
  خبرات إضافية:  ستة عشر : 

 

  م  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧محافظة المنيا في الجودة عام اإلشراف على. 

  م  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨محافظة بنى سويف في الجودة عام اإلشراف على. 

  جامعة الزقازيق   –كلية التربية النوعية في شاركت بالعمل. 

  جامعة المنوفية   –كلية التربية النوعية في شاركت بالعمل. 
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  جامعة عين شمس  –كلية التربية النوعية في شاركت بالعمل. 

 وزارة التربية والتعليم  –التعليم الفني في ت بالعمل شارك. 

  المختلفة  اتفي التربية العملية بالكلي الطالباإلشراف على تدريب.  
  نـاظر  –شاركت بالعمل مع المديريات التعليمية المختلفة في تدريب القادة لترقى لدرجـة مـدير

 .مدرسة 

  هاج سو  ةمحافظ فيالتعلم النشط اإلشراف على. 

  نا ة قمحافظالتعلم النشط في اإلشراف على. 

  أسيوط ةمحافظالتعلم النشط في اإلشراف على . 

  كادر المعلم  فيشاركت بالعمل. 

  كنترول  كادر المعلم كمراقب جودة  فيشاركت بالعمل. 

  جامعة عين شمس   –كنترول  كلية التربية النوعية  فيشاركت بالعمل. 

 جامعة عين شمس   –ت بالعمل كمراقب في امتحانات كلية التربية النوعية شارك. 

  شاركت بالقيام بتصحيح المواد المختلفة في امتحانات  النقل بالتعليم الفني الصناعي بالقاهرة
. 

  شـــاركت بالقيـــام بتصـــحيح المـــواد المختلفـــة فـــي امتحانـــات الـــدبلوم بـــالتعليم الفنـــي الصـــناعي
 .ام الثالث سنوات بالقاهرة  نظ

  شـــاركت بالقيـــام بتصـــحيح المـــواد المختلفـــة فـــي امتحانـــات الـــدبلوم بـــالتعليم الفنـــي الصـــناعي
 .بالقاهرة  نظام الخمس سنوات 

 قنا  –سوهاج  –أسيوط ( امتحانات التعلم النشط التجريبية في محافظات  اإلشراف على . ( 

  
  انعضوية المجالس العلمية واللج: سبعة عشر:  

 

  لالمتحانات والتقويم التربوي المركز القوميب/ عضو مجلس قسم التدريب واإلعالم . 

  م ٢٠١٠/  ٢٠٠٩  لالمتحانات والتقويم التربوي هيكلة المركز القوميعضو لجنة 

  م ٢٠١٠/  ٢٠٠٩في تطوير التعليم قبل الجامعي التعلم النشط عضو لجنة 

  لالمتحانـات والتقـويم التربـوي المركـز القـومي كـادر المعلمـين  الجودة في كنتـرولعضو لجنة  
 م ٢٠١٠/  ٢٠٠٩

  في التعليم العام  كادر المعلمينالجودة في تطبيق  عضو لجنة. 

  في التعليم االزهرى  كادر المعلمينالجودة في تطبيق  عضو لجنة.  
  

  عضوية الجمعيات العلمية : ثمانية عشر:  
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-  ٢٥  -

 عــين شــمسجامعــة  -كليــة التربيــة  - وطــرق التــدريسللمنــاهج  المصــرية الجمعيــةب عضــو /
 .القاهرة 

 حلوان/  حلوانجامعة  - التعليم لتكنولوجيا المصريةالجمعية ب عضو .  
 القاهرة /  خاص - للجودة واالعتماد المصريةالجمعية ب عضو. 

 طنطا / طنطا جامعة  -ية كلية الترب  - لتنمية الطفل والبيئة العلميةالجمعية ب عضو. 

 القاهرة  –المصرية لعلم النفس الجمعية ب عضو. 

 القاهرة  –برابطة التربية الحديثة  عضو.  
  

  اللغات التي يجيدھا: تسعة عشر :  
 

 اللغة العربية .  
  اللغة اإلنجليزية.  

  
  شھادات التقدير الحاصل عليھا : عشرون.  

 

  التربية بجامعة حلوان شهادة تقدير من كلية.  
  شهادة تقدير من المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي.  
  شهادة تقدير من كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.  
  شهادة تقدير من إدارة مصر الجديدة التعليمية.  
  شهادة تقدير من إدارة جنوب القاهرة التعليمية.  
  إدارة شرق طنطا التعليمية شهادة تقدير من.  
   شهادة تقدير من إدارة التبين التعليمية.  
  محافظـة اإلسـكندرية  –ظـة الغربيـة محاف( شهادة تقدير من وحدة تحسين التعلـيم بكـل مـن– 

  ) .كفر الشيخ  –محافظة المنيا  –محافظة البحيرة  –محافظة اإلسماعيلية 
 على درجة الماجستير ىلحصول ١٩٩٨عام  شهادة تقدير من رئيس جامعة حلوان. 

  ٢٠٠٥عام شهادة تقدير من وزير التربية والتعليم  لحصولى على درجة الدكتوراه. 

  نقابة المعلمين  لحصولى على درجة الدكتوراه  تقدير منشهادة. 

  على درجة الدكتوراه لحصولينقابة المعلمين  االمتياز منوسام . 

 لحصولى على درجة الدكتوراهالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  شهادة تقدير من . 

  شهادة تقدير من مركز التدريب بمحافظة الغربية. 

 الجودة من مدارس محافظة المنيا  شهادة تقدير كمدرب خبير في. 

 الجودة من مدارس محافظة بنى سويف  شهادة تقدير كمدرب خبير في. 
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 من المعونة األمريكية ير كمدرب خبير في الجودة واالعتماد التربوي شهادة تقد. 
  من اليونيسيف  التعلم النشط شهادة تقدير كمدرب خبير في. 
  من محافظة قنا  التعلم النشط شهادة تقدير كمدرب خبير في. 
  من محافظة سوهاج  التعلم النشط شهادة تقدير كمدرب خبير في. 
 بمحافظة الغربية  إدارة شرق طنطا التعليميةر من شهادة تقدي. 

  التقــويم الشــامل ( القــومي لالمتحانــات فــي المــؤتمر العلمــي الثــاني مركــز الشــهادة تقــدير مــن
 . ) وضمان الجودة واالعتماد في التعليم قبل الجامعي 

  جديـدة  فـي  اقأفـ( القـومي لالمتحانـات فـي المـؤتمر العلمـي الثالـث مركـز الشهادة تقدير من
 . )  التعليم قبل الجامعي أداءتقويم 

  ماذا بعد ..التقويم الشامل (القومي لالمتحانات في ورشة مركز الشهادة تقدير من ( . 

  من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد خارجيمراجع كشهادة تقدير. 
 ومية لضمان الجودة واالعتمادمن الهيئة الق للمراجعين الخارجيين شهادة تقدير كمدرب. 
 العام واألزهر  كادر المعلمين للمساهمة فيالقومي لالمتحانات مركز المن  شهادة تقدير . 

 الغربيـة ( جميع المدارس التي تم تهيئتها للجودة واالعتمـاد فـي محافظـات من  تقدير اتشهاد
 ) .فر الشيخ ك –قنا  –سوهاج  –أسيوط  –المنيا  –بنى سويف  –القاهرة  –

 اإلشــراف علــى كــادر  وكيــل وزارة التربيــة والتعلــيم بســوهاج  للمســاهمة فــيمــن  شــهادة تقــدير
 .بالمحافظة العام  المعلمين

 الـتعلم النشـط اإلشـراف علـى  وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا  للمسـاهمة فـيمن  شهادة تقدير 
 .بالمحافظة 

 ــدير ــل وزارة المــن  شــهادة تق ــيم ببنــي ســويف  للمســاهمة فــيوكي اإلشــراف علــى  تربيــة والتعل
 .المحافظة ونشر ثقافة الجودة بالمحافظة 

 اإلشـراف علــى  وكيـل وزارة التربيـة والتعلــيم بمحافظـة المنيـا  للمسـاهمة فـيمـن  شـهادة تقـدير
 .المحافظة ونشر ثقافة الجودة بالمحافظة 

  التعليمية المرج شهادة تقدير من إدارة.  
  التعليمية  حلوانشهادة تقدير من إدارة. 

  التعليمية  كفر الزياتشهادة تقدير من إدارة.  
  مركز التطوير التكنولوجي بإدارة ملوي التعليميةشهادة تقدير من .  
  بمحافظة المنيا التعليميةأبو قرقاص شهادة تقدير من إدارة .  
 اإلشـراف علـى  تعلـيم بمحافظـة أسـيوط  للمسـاهمة فـيوكيل وزارة التربيـة والمن  شهادة تقدير

 .المحافظة في التعلم النشط 
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