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 أحالم الباز حسن الشربينى
 العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 رئيس قسم البحوث 
 القاهرة/بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى          

ahlam_elbaz@yahoo.com 
+2 0100 134 7770 

 العلميةالمؤهالت 
، كقيااا ترمدةيااا ةجم ااا ممتوواز، منااج و رقاادر ساالوم  تقاار  ام اال د تااج  فووى فلسوولة التربيووة دكتوووراة .1

 .2000ترمنصروة،
، كقيااااا ترمدةيااااا ةجم ااااا ممتوووواز، منااااج و رقاااادر ساااالوم  تقاااار  ام اااال د تااااج  فووووى التربيووووة ماجسووووتير .2

 .1994ترمنصروة،
، ترمدسيااا تلر ، كقيااا جيوود جوودامنااج و رقاادر ساالوم  تقاار  ام اال د تااج   خوواف فووى التربيووة دبلوووم  .3

 .1990مدةيا ةجم ا ترمنصروة،تر
، ترمدسيااا تلر ، كقيااا ترمدةيااا جيوود جووداشاا  ا ق ي ااا ركيميااجي ام اال د تااج   بكووالوريوع ولوووم وتربيووة .4

 .1988ةجم ا ترمنصروة،

 العلمىالتدرج 
ب سا  تر وارب باجرمدكل تر ارمم رامموج اج    )أسوتاذ باحو   علوومالمنواهج وطورق تودريس الأستاذ  .1

 وحتى اآلن.  28/10/2011ج دة، فم  رترم رم  ترمدةرى/ تر 
ب سا  تر وارب باجرمدكل تر ارمم   علوم)أسوتاذ باحو  مسواود المناهج وطرق تودريس الأستاذ مشارك  .2

 . 27/11/2011رحمم  17/8/2006رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى/ تر ج دة، فم ترفمدة من 
رب باااجرمدكل تر ااارمم ب سااا  تر وااا علووووم )دكتوووور باحووو  المنووواهج وطووورق تووودريس الأسوووتاذ مسووواود  .3

 . 16/8/2006رحمم  2/10/2000رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى/ تر ج دة، فم ترفمدة من 
ب س  تر ورب بجرمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى/ تر ج دة، فم ترفمدة مدرع )باح   مساود  .4

 .1/10/2000رحمم  27/8/1995من 
وج اااااج  رترم ااااارم  ترمدةااااارى/ تر اااااج دة، فااااام ترفمااااادة مااااان  ب سااااا  تر وااااارب باااااجرمدكل تر ااااارمم رامم معيووووودة .5

 .26/8/1995رحمم  1/11/1993

mailto:ahlam_elbaz@yahoo.com
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 التدرج الوظيلي
 تآلن.رحمم  22/8/2016بجرمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى من  البحوثرئيس قسم  .1
رحمااااام  1/4/2012باااااجرمدكل تر ااااارمم رامموج اااااج  رترم ااااارم  ترمدةااااارى مااااان  البحووووووثرئووووويس قسوووووم  .2

5/5/2015. 
باااجرمدكل تر ااارمم رامموج اااج  رترم ااارم  ترمدةااارى مااان  والمعلوموووات العمليوووات رئووويس قسووومقوووائم بعمووو   .3

  .1/10/2012رحمم  1/2/2012
 8/2008 مناا  بجرهيئااا تر رمياا رنامجن ةارتة ترم قاي  رت تمماجت بجر اج دة وضوو المكتوا اللنوى وخبيور .4

  .تآلنرحمم 
 8/2006رع ةرتئل ت ممياج  ترملوياف فام مصاد مان رهيئا ترم ر ا تلمدمكيا رمشد  المستشار اللنى .5

  .8/2008رحمم 
 .تآلنرحمم  1993من   بجرمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى  بقسم البحوث وضو .6
 .31/10/1993رحمم  6/12/1988ار توة ترمدةيا رترم قي  فم ترفمدة من مدرسة ولوم .7

 فى مجال البحوث والدراساتالخبرات  -أوال
 2012مون التعلويم  شووون قوميوة فوى ومشورووات بحييوة إوداد وإدارة دراسوات  الرئيس فى  الباح -

 :هامنوحتى اآلن  و 

 فى مجال الطلولة المبكرة
  .2017، توتيا خط تليجس رمشدرع  مرذج رمطرمد ترم قي  فف مدحقا ترطفررا ترم كدة .1
  .2016رقنج رير جج،  س رم  تلتتي ترملومسم رم قمج  ومجض تلقفج  فم موجفظج  أييرط .2
  .2014يا رلى أقفج  تردرضا بموجفظج  أييرط رير جج رقنج، تس رم  ت يم لتت رقلو  .3
  .2013س رم  تيم لتت تلقفج  رارموجر بجرملويا تإلاملتئيا،  .4
  .2012إتلتت رس نين م يجس ت يم لتت ترملويف رألقفج ،  .5

 والمهارات الحياتية المواطنةفى مجال 
  .2019رلى سامي  ترمدحقا تإلاملتئيا، ت  ترويجسيا س رم  ترمهجو  .1
  .2018مين تقم تر مقيا ترم قيميا فم مدتحل ترم قي  ق ل ترججم م، س رم  م ج يد ترمرتقنا رلى تر جئ .2
  2018، بجرم قي  ق ل ترججم م ترمرتقنا/س رم  سأثيد ملخا  تر مقيا ترم قيميا فم  رتسو ترم ق  .3
  .2017دحقا تإلتلتتيا إرم ترمدحقا ترثج رما، مؤشدت  ترمرتقنا من ترمتوتيا سم  يا رم ج يد ر  .4
  .2017قي  ترفنم فم ضري م ج يد رمؤشدت  ترمرتقنا، س رم  قق ا ترم  .5
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 .2016س رم  م ج يد رمؤشدت  ترمرتقنا فم ترم قي  ق ل ترججم م )توتيا س رمميا( .6
 .2014س رم  مهجوت  رقي  ترمرتقنا فم ترم قي  تليجيف،  .7

 كاء.ذوال الدراسي التلوق فى مجال 
جرمدحقااا ترثج رمااا بماالتوس ترمقمو ااين ب ترممفاارقينت م ااجي تخم ااجوت  رسطاارمد اناارئ أياائقا ر إتاالتت رس نااين  .1

  رحمم تآلن.  2012رترمكنرررةيج ، من رتردمجضيج  ترممفرقين فم تر قر  
  .2014ر رمم رق كجي )ترمدحقا ترثج يا(، تخم جوت  ترم يجس ت إتلتت مفدتت  بطجوما .2
 .2013، (ترمدحقا ترثج يا-مشدرع إتلتت  م يجس قرمم رق كجي  )ترمدحقا تلررم .3
، STEM رترمكنرررةياااجرتردمجضااايج  فااام تر قااار   مااالتوس ترممفااارقينتررضااال ترااادت ن رإتااالتت س دماااد تااان  .4

2012.  

 ونواتج التعلم المعلمفى مجال 
 .TIMSS ،2019-2020س رم   رتسو س ق  تر قر  فم ضري  مجئو ترلوتيا ترلرريا  .1
 .2020-2019ي ت سجج ج  تر جرميا ترول ثا، فم ضر س رم  قجرا ترم قي  ترفنم  .2
 .2020-2019فم ترلر  ترمم لما، -أثنجي ترخلما-س رم  ترم ق  .3
 .2013قين  بجرمدحقا ترثج رما،س رم  أتتي م قمف ترممفر  .4

 متنووة تفى مجاال
  .2019، توتيا س رمميا فم ضري فقسفا ترم ق  ملى ترويجة -ترك جو فم مصد  سشدم ج  س قي  .1
ترك اااجو فااام ضاااري ترمجاااجول تر دةياااا رترلررياااا س ااارم  ترمجدةاااا ترمصااادما فااام مجاااج  موااار تلمياااا رس قاااي   .2

  .2018، ترنجةوا
ن ةاارتة ترم قااي  ق اال ترجااجم م، ترهيئااا تر رميااا رناامج توتيااا سااأثيد ت تممااجت فاام أتتي مؤيسااج  ترم قااي  .3

 . 2013رت تممجت، 
 .2012نظرما ترم رم  ترشجمل رطجرا مدحقا ترم قي  تليجيف بوق ميهج ت املتئيا رت تلتتيا، مإتلتت  .4
  .2012ترمسمرمج  ترم يجوما رقم رم  تإلركمدر م، ي ا ثر إتلتت  .5
  .2012، أيجريا س رم  ترطجرا فم ترم قي  ترفنم فم ضري ترمججول تر جرميا .6

 :اإلشراف ولى إوداد الدراسات والبحوث اآلتية
  .2019س رم  مهجوت  تردمجضيج  رلى سامي  ترمدحقا تإلاملتئيا،  .1
  .2019إتلتت م يجس رق كجي رمدحقا ترطفررا ترم كدة،  .2
  2018قل رمامي  ترمدحقا ت املتئيا، تخم جو قرمم رمهجوت  ترمفكيد ترنج .3
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 /2016مدتق اااا ةااارتة س ااال د توةاااج  ترطاااال فااام تمموج اااج  شاااهجتة إسماااج  ترمدحقاااا ترثج رماااا تر جماااا  .4
  .2018"توتيا سوقيقيا"،  2017

 . 2018س رم  مهجوت  تر دتية رلى سامي  ترمدحقا ت املتئيا،  .5
رصاااانجتم فاااام ضااااري ممطق ااااج  ياااارر تر ماااال، تر مقيااااا راااالى قااااال ترم قااااي  ترفناااام ت س اااارم  ترمهااااجوت  .6

2018 . 
  2017، تمموج ج  ترثج رما تر جما  مرذج م مدح فم ضري م ج يد ترم رم  .7
  2017إتلتت بطجوما ر يجس تر لوت  ترمؤ قا رقلوتيا بجرم قي  ترفنم،  .8
  .2017، سطرمد انك أيئقا ر يجس ت يم لتت رق  ر  بجرججم ج  .9

 .2017،  شطا ترمكجمقيارطفل تردرضا من خا  ملخل تل تريل س رم  ترمهجوت  ترم دفيا .10
ترمدحقاا ترثج رماا  تر جماا فاف ةمهروماا مصاد  توتيا سوقيقيا رنمجئو ترطال فف تمموجن شهجتة إسمج  .11

 . 2014، 2012/2013 رق ج  ترلوتيف تر دةيا
  .2014، رق كجي )ترمدحقا ترثج يا( إتلتت مفدتت  بطجوما تخم جوت  ترم يجس تر رمم .12
  .2014، س رم  سجدةا تيمخلت  تركم يرسد ترقرحف فف ملتوس ترموجفظج  ترولرتيا .13
ت يااااام لتت  – ارثاااااترثج ترثج رماااااا )ترمدحقاااااار ياااااجس ت يااااام لتت رقلوتياااااا بجرمدحقاااااا أيااااائقا سطااااارمد اناااااك  .14

  .2014، ت ةممجتم(
ت يام لتت تر قمام(،  -ترثج ياا ترثج رماا )ترمدحقاار يجس ت يم لتت رقلوتياا بجرمدحقاا أيئقا سطرمد انك  .15

2013  
  2013، س رم  تررضل تردت ن رمنظرما ترم رم  ترشجمل فم مدحقا ترم قي  تليجيم .16
  2012 ،2011/  2010مجئو ترثج رما تر جما توتيا سوقيقيا رن .17
ت يام لتت  -تتلتت رسطرمد انك تليئقا ر ياجس ت يام لتت رقلوتياا بجرمدحقاا ترثج رماا )ترمدةقاا ت ررام .18

  2012تركمم رترقغرى(، 

التعلويم  مون شووون قوميوة فوى ومقواييس واختبوارات ومشرووات بحييوة إوداد دراسات  المشاركة فى -
 :هامن  و 2011وحتى  2000

 .2012ترمدحقا تإلتلتتيا،  ج  موجتم رنمجئو  سوقيقياتوتيا  .1
  .2011ملى سأثيد ق ي ا ترمومرى ترلوتيف تقم تيمدتسيجيج  ترم رم  ترمسمخلما توتيا  .2
 .2010،س رم   رتسو ترم ق  ترم دفيا فم تركيميجي رلى قال ترمدحقا ترثج رما  .3
 .2009تخم جوت  كجتو ترم ق   تلتتإ  .4
 .2010-2009، ي  مجئو تخم جوت  تركجتوضر  فم رم قمم ترم قي  تر ج ة ترمهنيا تركفجي .5
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 .2010-2009،فم ضري  مجئو تخم جوت  تركجتو رم قمم ترم قي  ترفنمتركفجية ترمهنيا  .6
 .2006، رتقل ترم رم  ترشجمل فم ترملتوس ت املتئياتوتيا  .7
ج ( ترم مدحاا–يااا رتاالرفه  تنهااج) تلياا جل تسجج ااج  قااال ترمدحقااا ترثج رمااا  واار توتيااا ترماارتت تر قم .8

،2005. 
توتياااااااا تسجج اااااااج  ترطاااااااال رترم قماااااااين رأررياااااااجي تلمااااااارو  وااااااار ترغااااااا  فااااااام ت مموج اااااااج ، أيااااااا جب   .9

 .2004،رريجئق 
 .2005-2004مشدرع ترم رم  ترشجمل رمامي  مدحقا ترم قي  تليجيف  .10
-2004ترويجسيااااا راااالى ترجنسااااين مشاااادرع س قااااي  تر قاااار  رتردمجضاااايج  رترمكنرررةيااااج رم لماااال ترمهااااجوت   .11

2005. 
 2004 ،رم  مخدةج  مشدرع سوسين ترم قي  فم مصد فم إحلى تشد موجفظا، تر نك ترلررم س .12
  2003توتيا مسويا ميلت يا رلرو ترونج ا رومجض تلقفج   .13
ترمشدرع تر دةم رقم رم  ترم جون رمسمرمج  ترموصيل ترلوتيف فم تشد تر  تدةيا، ترمدحقمين تلررم  .14

 . 2001رثج رى رقم قي  ت رترثج ياقم قي  تليجيف ر
  2000توتيا س رمميا رملتوس ترمجممل بموجفظج  مصد  .15
 .2006( موجفظج ، تر نك ترلررم، 7مشدرع سوسين ترم قي  فم ةمهروما مصد تر دةيا ) .16
( ملويااا ماان ماالتوس مشاادرع سوسااين ترم قااي  تليجياام بجمهرومااا مصااد 64مشاادرع س اارم  ماالخا  ) .17

 .2002، يا، تر نك ترلررمتر دة
 .2001إرم 1992موج يا ركيميجي ترثج رما تر جما فم ترفمدة من روتر ت مس رم  تل .18

 

 فى مجال التدرياالخبرات  -ثانيا
 :من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الدورات التدريبية التى حصلت وليها -1

، ف دت ااد الوودفنرمرأمااا ماال ت سوااجت تلرورةاام  فاام تروة سلوم يااا فاام ترم اارم  رت تممااجت فاام إقااجو مشاادرع ت -1
2014. 

، مااج ر ألمانيوواتروة سلوم يااا فاام ترم اارم  رت تممااجت فاام إقااجو مشاادرع ترمرأمااا ماال ت سوااجت تلرورةاام  فاام  -2
2014. 

فى واليتى أوهايو وبنسللانيا  تروة سلوم يا فم سصمي  منج و ترممفرقين رترملوم  ره  بجرمدحقا ترثج رما  -3
 .2012مايو 
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جامعووة ميتشووجات وجامعووة بيتسووبيرج بالواليووات كقيااج  ترمدةيااا فاام  ترماالوما تقاام كيفيااا سطاارمد ااادتمو -4
 .25/2/2005-29/1، ترفمدة من المتحدة األمريكية

روة سلوم يا فم ترم رم  ترمدةرى رةنجي ت خم جوت  رترم جرجا ت حصجئيا رق يج ج  بجيمخلت  تركم يرسد من ت -5
 .29/10/1998-8/9من ، ترفمدة واليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليلورنيا بال

 

 من جمهورية مصر العربية الدورات التدريبية التى حصلت وليها-2
روش تماال رس ااجت  ترخ اادت  فاام مجااج  ترم اارم  رت تممااجت راا  ة ترهيئااج  تلةن يااا، منهااج ت جقمدت  إةاادتي -6

 ، رفنقنلت، رأرمج يج. رت لر يسيج ركنلت رمجريلمج
جرن ماال ترمدكاال ترث ااجفم مجن ةاارتة ترم قااي  رت تممااجت بجرم االوةم ترماالوةين، ترهيئااا تر رميااا رنااساالوما ماا -7

 .2009تر دمطج م، 
إتااالتت م اااج يد ترمناااج و فااام مجاااج  ح ااارر ت  ساااجن، مشااادرع تتااا  تر ااالوت  فااام مجاااج  ح ااارر ت  ساااجن   -8

 .7/2009-5رترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت، 
 قااي  رت تممااجت فاام ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترمياانرما تاان  ظاا  ترم اارم  رت تممااجت  تروت  سلوم يااا  -9

 بخ دتي من ت سوجت تلروةم.
وزارة التربيوووة  ،ترمااالوما تقااام كيفياااا إتااالتت ترم اااج يد تر رمياااا رقم قاااي  رقرتتااال تر ياااجس ترا ماااا رقم ااارم   -10

 .2004،  والتعليم
ثيال تر ياج م  يامججبا أفادتت ئقا رترمماناك تليا مفادتت ا رقمفدتة رسالومو تروة سلوم يا فم  ظدما ت يمججب -11

 - Theo Van Battenbergخ ادتي تررذراك ارتياطا  Graphical Item Analysis تر يناا رقمفادتت 
Dogual Hutchison  20001، مجوس، رماج رفم م د ترمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى ، 

 . 2002مجوس، رأكمرةد 
وساين تلتتي ترملويام، تر اج دة، ترمدكال قام ترم اج يد تر رمياا رقم قاي  رستروة سلوم يا إلتلتت ترملوةين ت  -12

 .25/2/2004-22تردئيسم رأل شطا ترمدةرما،
 

 :أوددت لها حقائا تدريبية ووملت فيها مدرباالدورات التدريبية التى  -3
 ن.م تآلرحم 2012من   لطل لد المدرسي كيلية تقويم االستعداسلوما م قمم ومجض تلقفج  تقم  -1
التقويم الذاتى رقهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت تقم  الخارجيين المدربين والمراجعينسلوما  -2

 رحمم تآلن.-2008رمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم م  من   المؤسسي
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م رناامجن ةاارتة ترم قااي  رت تممااجت تقاا رقهيئااا تر رميااا الخووارجيين الخووارجيين الموودربين والمووراجعينسالوما  -3
 رحمم تآلن.-2008رمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم م  من   المراجعة الخارجية

نووواتج الووتعلم وخوورائ  ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترم قااي  رت تممااجت تقاام سو ياا  رس اارم   موودربيساالوما  -4
 رحمم تآلن.-2008رمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم م  من   المنهج

.2014-2012، لم بمؤسسات التعليم قبل الجامعىااللكترونى"عن بعد" لنواتج التع اترملوم -5

، االلكترونى"عن بعد" لفنياات تتاباة تيريار المرا عاة اليا  ياة لمؤسساات التعلايم قبال الجاامعى ترملوما -6

2012-2014.

التقويم الذاتى رقهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت تقم  الخارجيين المدربين والمراجعينسلوما  -7
 .2012-2008من    التعليم العالىرمؤيسج   المؤسسي

نووواتج الووتعلم وخوورائ  ساالوما ماالوةف ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترم قااي  رت تممااجت تقاام  سو ياا  رس اارم   -8
 .2012-2008من    التعليم العالىرمؤيسج   المنهج

المراجعووة تممااجت تقاام رقهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترم قااي  رت  الخووارجيين الموودربين والمووراجعينساالوما  -9
 .2012-2008من    التعليم العالى  يسجرمؤ  الخارجية

ترلوتياا ضاري قيجتة فدر تمل رمدتة ا رسن يح رسصويح انك مفدتت  تر قر  رجمهروماا مصاد تر دةياا فام  -10
 TIMSS (2003-2007-2010-2015 .)ترلرريا رق قر  رتردمجضيج  

، عوديةالمملكووة العربيووة السوو ، 2009-6/3-1ترماالوةين فاام ااادتمو ترمر  ااا رتإلااالتع فاام ترفماادة  ساالوما -11
 مدكل ترملوما رتإلشدتف ترمدةرى.

، مدكاال المملكووة العربيووة السووعودية ااا، 1431-2/3-29/2ترماالول ترمدةاارى ترم مماال فاام ترفماادة  ساالوما -12
 ترملوما رتإلشدتف ترمدةرى.

 TIMSSتردمجضايج  سلوما م قمم تر قر  تقم صيجغا أيئقا تر قر  فم ضري ترلوتيا ترلررياا رق قار  ر  -13
(2003-2007 ،2018)  

دولوووة اإلموووارات سااالوما م قمااام رمااارةهم تر قااار  تقااام كيفياااا اناااجي أققااا  ترمفاااج ي  فااام مااانهو تر قااار ،  -14
 .2009 نج د،  22-20، ر توة ترمدةيا رترم قي ، العربية

  .2012-2000سلوما ترملوةين رترمرةهين رترم قمين تقم أيجريا ترم رم  ترشجمل ،  -15
تاان ترم اارم  رت تممااجت رضاامجن ترجاارتة )ت جقماادت،  الهيوووات األجنبيووةش تماال راا  ة فاام رو  ترمشااجوكا -16

 ت لر يسيج( فم إقجو س جت  ترخ دت  اين ترلر  بم د ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت.
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 والتقويم مجال المناهجفى الخبرات  -اليثا
كيمياجي رقمدحقاا ترر  رت تلتتياا حقاا ت املتئياارقمد  ترطال فم ماجتة تر قار  لتقويمتروما  أدلة إتلتت -1

 ترثج رما.
رقهيئا    م جي ترمدتة ين ترخجوةيين رمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم مرةنرئ أيئقا  إتلتت تخم جوت   -2

 .تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت
رقهيئا    م جي ترمدتة ين ترخجوةيين رمؤيسج  ترم قي  ترم قي  تر جرمرةنرئ أيئقا إتلتت تخم جوت    -3

 .تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت
  2014إتلتت رثي ا م ج يد ترم قي  ترمجمم م، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت،  -4
، ترهيئاا تر رمياا رنامجن ةارتة ترم قاي  تررثي ا تر رميا رم ج يد س رم  رتتممجت كقيج  ترمدةياا بمصاد -5

  2012رت تممجت، 
 . 2011رمدةيا رترم قي ، توة تتريل ترم رم  ترشجمل، ر    -6
رقهيئاا تر رمياا رنامجن ةاارتة  أتتي ترمالوةين رترمادتة ين رس الي  سغ ياا وتة اا رمطارمد تلتتيم  س ار  -7

 .ترم قي  رت تممجت
  2011إتلتت رثي ا ترمسمرمج  ترم يجوما رقخدمو، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت،  -8
 2003إتلتت رثي ا ترمسمرمج  ترم يجوما رقمنج و، ر توة ترمدةيا رترم ق ،،  -9
ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة  مؤيسااج  ترم قااي  ق اال ترجااجم م،رثي ااا ترمساامرمج  ترم يجومااا رلتت تااإ  -10

  2010ترم قي  رت تممجت، 
 ، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتةر جرمميثجر مدة م رقممجويج  ترممميلة رم رم  أتتي قال ترم قي  ت -11

  2010ترم قي  رت تممجت، 
، ، ترهيئاااا تر رمياااا رنااامجن ةااارتة ترم قاااي  تريااال قجراااا ترججم اااا إرااام ترنجاااجح رترجااارتة فااام تروياااجة -12

  2010 ممجت،رت ت
 م رنااامجن ةااارتة كااال مااان  مومااارى مااانهو تر قااار ، فااام ترم قاااي  ق ااال ترجاااجمترمسااامرمج  ترم يجوماااا  -13

، ، ترهيئاا تر رمياا رنامجن ترم قا ، ترخادمو، تركماجل ترملوياف رتريال ترم قا ، منظرماا ترم ارم  ترشاجمل
  2011ةرتة ترم قي  رت تممجت، 

تة ترم قااي  ، ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاار  مترجااجمترياال ترمدتة ااا ترخجوةيااا رمؤيسااج  ترم قااي  ق اال  -14
  .2009رت تممجت، 

  .2009، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت، تريل ممجب ا ترمؤيسج  ترم مملة -15
  .2009ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت،  ترلريل ترمط ي م رقمدتةل ترخجوةم -16
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رناامجن ةاارتة ترم قااي   تر رمياااترهيئااا  ترم قااي  ق اال ترجااجم ميسااج  أترت  ترمدتة ااا ترخجوةيااا رمؤ  -17
   رحمم تآلن2009رت تممجت، 

، ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترم قااي  ترياال ترممجويااج  ترمممياالة رمؤيسااج  ترم قااي  ق اال ترجااجم م -18
  .2009رت تممجت، 

نامجن ةارتة ترم قاي  مياا ر، ترهيئاا تر ر تريل ترم ق  إرم ترجرتة فم مؤيساج  ترم قاي  ق ال ترجاجم م -19
  .2010، رت تممجت

، ترهيئاااا تر رمياااا رنااامجن ةااارتة ترم قاااي   ترو تليااادة ترمصااادما فااام ضااامجن ةااارتة س قاااي  أانجئهاااج -20
  .2010رت تممجت، 

ترهيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة  سرظيااا ترمؤيسااا ترمدةرمااا ر واارب تر ماال فاام ضاامجن ةاارتة تلتتي -21
  .2011ترم قي  رت تممجت، 

ترهيئاا تر رمياا رنامجن ةارتة ، تممجت ترمؤيسج  ترم قيميااس رم   رتسو ترم ق  ملخل ت ة رتن ةضمج -22
  .2011ترم قي  رت تممجت، 

مااانهو تركيمياااجي رقطق اااا ترمر ااارةين بجرمدحقاااا ترثج رماااا )كماااجل ترطجراااا، تريااال ترم قااا ، تريااال  إتااالتت -23
   .2011ترم رم  رتل شطا(، ر توة ترمدةيا رترم قي ، 

  .2011 املتئيا رت تلتتيا ، يهج ترمدحقا ترم قي  تليجيف بوق م ترم رم  ترشجملتريل  -24
  .2011تقم كيفيا سط ي  ترم رم  ترشجمل،  ترملوةينسلوما  -25
  .2006رقمدحقا ترثج رما، ر توة ترمدةيا رترم قي ،  تركيميجيمنهو  -26
  .2003منهو تر قر  رقصا ترخجم  ت املتئم،  -27
 يا ترمهجوت  تر  قيا تر قيج،م سنماد جمو سلوم ف رملوما م قمم ترمرتت تليجييا بجرم قي  ترثج رى تق -28

2004 . 
  .2003ترم ج يد تر رميا رمومرى منهو تر قر ، صيجغا  -29
 . 2004إتلتت تريل ترم رم  ترشجمل رقصفرف ترثاثا تلررم بجرمدحقا ت املتئيا،  -30
 -قس  تر ورب –(2001" )1999-1992تلروتر ت مموج يا رقثج رما تر جما فم ترفمدة من  س رم  -31

 دةرى.رمم رامموج ج  رترم رم  ترمل تر ترمدك
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 االستشارات والتحكيممجال فى الخبرات  -رابعا
ترهيئا تر رميا  تنمجقا بورب رتوتيج  ةرتة ترم قي ، مجقا تقميا موكما، سصلو  سودمدمل د  -1

 رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت.
ترمدتة ااا ر  ترمدتة اا ترخجوةياا رمؤيساج  ترم قااي  ق ال ترجاجم مت تممااجت ر  س اجومد- ك ياد مادتة ين -2

 .رحمم تآلن 2008من   مؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم ممدتة ا رس رم  رم جومد ترمسممدة ترفنيا 
ر  بجرم قي  تر جرم، ر توة ترم قاي  تر اجرم، مشدرع إ شجي ترمدكل تر رمم ترمصدى رقم رم  ر ظ  تر    -3

 رق جئمين تقام إتالتت تخم اجوت  تر  ار رتريل تخم جوت  رقل سمثقت ترمشجوكا فم إتلتت مجتة سلوم يا 
 .(2010) م ج  ترمصدمابجرجج

 رم  رت مموج ج  بجركقيج  ترمخمقفا ارحلة رمتنر رجنا سوكي  ترمشدرتج  ترمنجفسيا فم مجج   ت -4
موجضدت  حر  إر جي  ( ار توة ترم قي  تر جرم، رقل سمثقت ترمشجوكا فم 2009إتتوة ترمشدرتج  )

س اارم  ترمشاادرتج  ترم لمااا ماان ، م ااج يد ترم اارم ، رةناارئ تلياائقاإتاالتت تلياا  ترمدةرمااا رقم اارم ، ر 
إتالتت ح ي اا ، مجاج  ت مموج اج  رترم ارم  ترمدةارى  فامكقيج  مخمقفا ضمن ترمشدرتج  ترمنجفسايا 

 سلوم يا فم مجج  ترم رم  رت مموج ج .
روشاا تماال إتاالتت مالوةين راتااان رتراالت  ترفنام رقججم ااج  رقم اال  بم مدحااج  تر مال كماالول فااف  -5

 .راتممجتم اد جمو ترمطرمد ترمسممد رترمأ يل ترمشدرتج  ترمنجفسيا ف
 مؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم م رترم قي  تر جرم رنمجن ةرتة تلتتي. جيس لي  ترلت  ترفنم لتن -6
رترم اارم  ر االت ماان تركقيااج   ةناارئ تلياائقار  س االي  ت يمشااجوت  رترماالوم ج  فاام مجااج  ت مموج ااج    -7

كقياااا ، كقياااا ترمدةياااا ةجم اااا حقااارتنتر قااار  ةجم اااا ترمنرفياااا، ا كقيااا  بجرججم اااج  ترمصااادما، منهاااج
 ، كقيا ترلوتتا ةجم ا تر ج دة.ترهنليا ةجم ا ترمنصروة

 تر ى  ؤ ل STEAPةرتئل ت مميج  ترملويف رمشدرع  لهيوة المعونة األمريكية مستشار تربوى  -8
 مج  قم   رمن ترمهج .30/8/2008رحمم  18/8/2006، من  ترملتوس ترمصدما راتممجت

 س لي  ت يمشجوت  ترمم سسه  فم ترمخطيط رترمنفي  رقمشدرع رس رمم . ▪
 ملول فم تر ج . 1200ملويا رتلت   5000ت شدتف ترفنم تقم تلت  ▪
جي  يئااا ساالوم  بجرججم ااج  )أتناا ماالتو تااجمين كااجمقينساالوما ترماالوةين ترخ اادتي رقمشاادرع تقاام  ▪

ملوتي ملتوس رإتتوت  س قيميا( -لوةم ترملوةين)م قمينرمرترمدتكل تر وثيا رر توة ترمدةيا رترم قي ( 
تقم ترم رم  ترمؤيسف ترشجمل رتقم مدتحل ةرتة رتتممجت ترملتوس ، رتقم كيفيا تيميفجي م ج يد 

 ضمجن ترجرتة رت تممجت.
  يا رقمشدرع.إتلتت ترمرتت رترو جئا ترملوم ▪
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 شجمل.ترس رم  أتمج  ترملتوس رممجب ا ملى سوسين تلتتي ترملويف  ▪
 إتلتت ترم جومد رأروتر تر مل رأترت  ترم رم  ترخجصا بأتمج  ترمشدرع. ▪
 إتلتت م ج يد ترملتوس ترممميلة. ▪
 ت حصجي تركمم رت حصجي تركيفم رنمجئو ترلوتيج . ▪
 ترجمهروما. ترموجفظج  ر  رع تقم مسمرى س رم  رتخميجو ترملتوس ترفجئلة فم ترمشد  ▪

رقاال سمثقاات أ اا  ت  جااج ت   :2004-2003 مووة والطلولووةمو للمجلووس القووومى لأ تربوووى  مستشووار -9
إتلتت ح ي ا سلوم يا فم مجاج  تكمشاجف فم  س لي  ت يمشجوت  حر  كيفيا وتجيا ترمر  ا رتكمشجفهج، 

تكمشااااااجف روتجيااااااا لوما تقاااااام كيفيااااااا ، ترمااااااترمر  ااااااا روتج مهااااااج رم قماااااام مدحقااااااا ترم قااااااي  تليجيااااااف
 ل ترملويف س  سلوما أتنجي  يئا ترملوم  بجرججم ا(.ممإرم سلوما أتنجي ترمج بجإلضجفاترمر  ا)

بجرم ااجرن ماال ر توة ترمدةيااا  فاام تر قاار  حوو  المشووكالت والتلكيوور الناقوودتنميووة مهووارات   مشوورو   -10
 ترمهااج  ترماام سماات. رسمثقاات أ اا  جرمدكلرترم قااي  رترم ر ااا تلمدمكيااا فاام إقااجو أتمااج  قساا  تر واارب باا

ا س ااي  مهااجوت  حاال ترمشااكا  رترمفكيااد ترنجقاال فاام تر قاار  ئقساالوما ترم قمااين تقاام صاايجغا أياا فاام 
إتاالتت اناارئ أياائقا ، رتركيميااجي رترفيلمااجي رقصاافرف تردتباال ت اماالتئم رترثااج م ت تاالتتى رتلر  ترثااج رى 

كمجبا س دماد حار   ماجئو سط يا  انارئ أيائقا ، تر قر  حل ترمشكا  رترمفكيد ترنجقل فمس ي  مهجوت  
 ترمشدرع.

 .2005-2004 رس لي  سصرو م مدح ر دتمو إتلتت ترم ق   كقيج  ترمدةيا موسطرمد ادت -11
  2014، تنر انجي رصيجغا ترخطا ت يمدتسيجيا رقم قي  فم مصد  -12
  رم  ترمدةرى .تنر ترقجنا ترمنفي يا ر نرئ تليئقا بجرمدكل تر رمم رامموج ج  رترم -13
 رتة ترم قي  رت تممجت.ة تنر رجنا سأ يل ترمدتةل ترخجوةم رقهيئا تر رميا رنمجن -14
تنااار رجناااا إتااالتت رسطااارمد ترم اااج يد تر يجيااايا راتمماااجت، ترهيئاااا تر رمياااا رنااامجن ةااارتة ترم قاااي   -15

 رت تممجت.
قممرمااال فااام تنااار رجناااا سوكاااي  رس ااارم  م مدحاااج  ترمشااادرتج  ترمنجفسااايا ترم لماااا مااان تركقياااج  ر -16

رحااالة إتتوة ترمشااادرتج ، اد اااجمو  م،"مجاااج   ظااا  س ااارم  ترطاااال رت مموج اااج "، ر توة ترم قاااي  تر اااجر
 ترمطرمد ترمسممد رترمأ يل راتممجت.

تناار رجنااا سوكااي  أبوااجب ترمجقااا ترمدةرمااا رق قاار  ترسااقركيا رتإلتتومااا بججم ااا ترمجم ااا، ترممقكااا  -17
 تر دةيا ترس رتيا.

   .2012، خطا ت يمدتسيجيا رقمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى م دو رجنا إتلتت تر -18
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وئي  ترقجنا ترفنيا رقمطرمد ترمؤيساف رإتاجتة  يكقاا ترمدكال تر ارمم رامموج اج  رترم ارم  ترمدةارى  -19
 . 2009، إلصاح ترم قي  فم مصد ترخطا ت يمدتسيجيا تر رميا فم إقجو سنفي 

 يجي رسأ يل ترطق ا ترمر رةين، ر توة ترمدةيا رترم قي .تنر رجنا إتلتت منج و تركيم  -20
 

 :والدول العربية لمنظمة العربية للتربية واليقافة العلوممع ات الخبرا -خامسا
 صاحبة السيرة وثائق للمنظمة  منها: وشاركت أودت-1
 إتااالتت تخم اااجوت  تقااار  رمااالتوس تإلخاااجي بجرممقكاااا تر دةياااا ترسااا رتيا رمااالتوس ترمساااجو تر دةااام رترااالررم -

2016-2017. 
دى طووال  التقوويم لتنميوة التلكيور اإلبوداوى لو (.2005.)أحوالم البواز حسونو  ةاجاد ت ال تروميال ةاجاد،-

   .سر ترمنظما تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، التعليم العالى  
سرظيا ترمنج و ترم قيميا رمنميا مهجوت  ترم ق  تر تسم، روشا تمل إققيميا  (.2005.)أحالم الباز حسن-

يقافووة وقوودتها المنظمووة العربيووة للتربيووة والفاام مجااج  انااجي ترمنااج و ترمدةرمااا ترم جصاادة رمنميااا تإلااالتع، 
 أكمرةد.5-1، تر ج دة،وموالعلوم بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية واليقافة والعل

ترمنظما تر دةياا رقمدةياا دلي  مرجعى للتقويم التربوى   (.2005.)  أحالم الباز حسنأمينا مومل كجظ -
 رتر قر  رترث جفا، سر  .

المسوووتويات المعياريوووة العربيوووة  (.2005.)أحوووالم البووواز حسووون حساااين بشااايد، ت ااال ترمااان   أاااار تر طاااج،-
 ترمنظما تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، سر  .ليم األساسي  تعلمحتوى مناهج العلوم لمرحلة ال

ترمنظمااا دليوو  تنميووة اإلبوودا    (.2003)  أحووالم البوواز حسوون.ةااجاد ت اال ترومياال ةااجاد،  جتيااا شاادم -
 تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، سر  .

أسووواليا  تنميتوو    موو التلكيووور النقدى ملهو  (.2001.)  أحوووالم البوواز حسوونةااجاد ت اال ترومياال ةااجاد-
 ترمنظما تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، سر  .تقويم   

مسوووتويات الوووتعلم فوووى  (.2001.)أحوووالم البووواز حسووونو    يماااا حسااان، رريااال تر فاااج ، حساااين بشااايد،-
 ترمنظما تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، سر  . العلوم)الليزياء  فى التعليم اليانوى 

دلي  تنمية أسواليا التلكيور لودى الطلبوة فوى  (.2001.)أحالم الباز حسن  فاج ،تر  يما حسن، رريل -
 ترمنظما تر دةيا رقمدةيا رتر قر  رترث جفا، سر  .مرحلة التعليم قب  الجامعى  

والتنمية بالتعاون مع  مكتا التربية العربي لدول   المركز العربي للتعليم شاركت صاحبة السيرة -2
سول ل تل لتف تر جما  وقد تم: م.2009  و  أطلس الملاهيم فى منهج العلومشر مفى إوداد الخليج 

سول ل ترمدتحل ترلوتييا ، سول ل ترمكر ج  تردئيسا ركل مجج  من مجج   س ق  تر قر ، رم قي  رس ق  تر قر 
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  سول ل ترم ج يد رتيمخا، سول ل مومرى ترمجج   تر قميا فف كل مدحقا،  رقنمر تردأيف رقمفج ي
رضل رةنجي خدتئط تلقق ، سلوما ترم نيين بجرمشدرع تقم كجفا ، ترمفج ي  ترممنمنا رسصنيفهج

قيجتة روش ، تتلتت ح ي ا سلوم يا رمجتة تر قر ، تإلةدتيت  ترمم من شأ هج سيسيد سط ي  إةدتيت  ترمشدرع
 ترمم ق ا بجرمشدرع فم تررا تإلمجوت  تر دةيا. تر مل

 المنشورة المحكمةوالدراسات وأوراق العم  البحوث  الفى مجالخبرات  - سادسا
س مي  فه  تر قر  رمرتةها مغجرطج  ت يمل   تر قمم رلى سامي   (.2012أحا  تر ج  حسن ) .1

(، 15دما رقمدةيا تر قميا، ترمجقل )ترصا ترثج م تإلتلتتى، مجقا ترمدةيا تر قميا رقجم يا ترمص
 .(1تر لت)

س لمل ترلتف يا تر تسيا رم ق  تر قر  رترمسئرريا ت ةممجتيا من خا  . (2011أحا  تر ج  حسن ) .2
مجقا ترمدةيا تر قميا رقجم يا ترمصدما رقمدةيا تر قميا،  ،ترم ق  ترخلمف رلى سامي  ترمدحقا تإلتلتتيا

 (.3(، تر لت)14ترمجقل )
وسين ممطق ج  رم(. اد جمو قجئ  تقم خدقنا ترمنهو رم قمم تر قر  2010حا  تر ج  حسن )أ .3

تركفجية تر تسيا رس ل د مجممل ترم ق  ترمهنم، مجقا توتيج  فم ترمنج و رقدر ترملوم  رقجم يا 
 (، ترجلي ترثج م.165ترمصدما رقمنج و رقدر ترملوم ،  تر لت)

ترمفكيد ت يم صجئف رسصرما ترم م لت  ترم دفيا  بجيمخلت   (. سنميا 2010أحا  تر ج  حسن ) .4
م مدح  رمامي  ترصا ترسجتس ت املتئف، مجقا ترمدةيا تر قميا رقجم يا ترمصدما  سف مرذج سلوم

 .2011( 1(، تر لت)14رقمدةيا تر قميا، ترمجقل )
سنميا مهجوت  تر مل  (. " فجتقيا  مرذج رقم ق  قجئ  تقم ترمشدرتج  فم2009أحا  تر ج  حسن.) .5

تر قر ، ، ترمؤسمد تر قمم ترثجرث تشد  وررسوصيل سامي  ترصا تلر  تإلتلتتى رتسجج جسه   
 4-2رقجم يا ترمصدما رقمدةيا تر قميا  ترمدةيا تر قميا  ترم ق ، رترمنهو، رتركمجل تترة رقمدتة ا 

 أغسط .
جريا اد جمو سلوم ف فف سو ي  م ج يد (. " ف 2008أحا  تر ج  حسن ريمد ت ل ترفمجح  شين .) .6

ج  رتر قر  ررمامي    بجرمدحقا ت املتئيا، مجقا تر وث فم ضيةرتة تلتتي ترشجمل رم قمف تردمج
 ترمدةيا رتق  ترنف ، كقيا ترمدةيا، ةجم ا ترمنيج، ترمجقل تروجتى رتر شدرن، تر لت تردتبل.

رتر  ر  فم سنميا ت سججه  ور تر مل تريلرى  (. "ف جريا  مرذج تل لى2006أحا  تر ج  حسن .) .7
ميجي رلى قال ترصا تلر  ترثج رى"، مجقا ترمدةيا تر قميا رقجم يا كيرتسخجذ تر دتو رسوصيل تر

 (.2006. )حجصل تقم ةجئلة أفنل بوث رق ج  2006ترمصدما رقمدةيا تر قميا، تر لت تلر ، 
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قر  تلوض قجئما تقم تر نجئيا رمنميا ترفه  (. "ف جريا رحلة فم ت2005أحا  تر ج  حسن .) .8
ي  ترصا ترخجم  ت املتئم"، ترمؤسمد تر قمم ترمجيل رقجم يا مرمهجوت  ت يم صجي رلى سا

 ترمصدما رقمدةيا تر قميا.
(. "ف جريا اد جمو قجئ  تقم تر كجيت  ترمم لتة فم 2004أحا  تر ج  حسن، ترس يل حجمل يوف .) .9

تر قمم د ميا رتمقيج  تر ق  رت سجج ج   ور تر قر  رلى ترمامي  ترص "، ترمؤسمسنميا ترمفج ي  تر ق
 ترثجمن رقجم يا ترمصدما رقمدةيا تر قميا. )حجصل تقم ةجئلة أفنل بوث فم ترمؤسمد(.

(. "أثد ترمفجتل اين رغا س قي  تردمجضيج  2004أحا  تر ج  حسن، تيمجتيل حسن فهي  .) .10
م ترمرتقنا رترموصيل رلى سامي  ترصا ترثجرث تإلتلتتى"، مجقا كقيا رتر قر  رةيئا ترم ق  تق

 ،ترجلي ترثج م.54ةيا، ةجم ا ترمنصروة، تر لت مد تر
(. "س رم  سوصيل سامي  مدحقا ترم قي  تليجيف 2002أحا  تر ج  حسن، وضج ترسيل حجج ى.) .11

تس رقجم يا ترمصدما رقمدةيا فم تر قر  بجيمخلت   ظدما ترسمج  تركجمنا"، ترمؤسمد تر قمم ترسج
 تر قميا.

(. "اد جمو م مدح رمنميا مهجوت  م قمج  2002سن .)ح وضج ترسيل حجج ى ، أحا  تر ج   .12
ترفصر  مم لتة ترمسمرمج  فم سلوم  تر قر  رف  تحميجةجسهن ترملوم يا"، ترمؤسمد تر قمم ترسجتس 

 رقجم يا ترمصدما رقمدةيا تر قميا.
  فم  لرت  رروش تمل رمؤسمدت  تر تر مل ترمجرياس  إتلتت رتر جي أرو 

سصاااارو م مااادح إلتااالتت ترم قااا ، ترمااااؤسمد ترااالررم رقمدكااال تر اااارمم  (.2015أحاااا  تر اااج  حسااان.) .13
 رق ورب ترمدةرما رترمنميا.

ترمسمرمج  ترم يجوما رقم ارم  ت ركمدر ام، ماؤسمد ترم قاي  ت ركمدر ام، (.2014أحا  تر ج  حسن.) .14
 مموج ج .ترمدكل تر رمم را

روشاا تمال رقجم ياا  ،نالأف(. ةارتة تركماا ترلوتيايا ضامج ج رمناج و 2011أحا  تر ج  حسان.) .15
  .ترمصدما رقمدةيا تر قميا

(. ترم ااارم  فااام ضاااري ترامدكلماااا  قنااايا رقمنجقشاااا، ترماااؤسمد تر قمااام 2009أحاااا  تر اااج  حسااان.) .16
 ترثجرث، ترمدكل تر رمم رامموج ج  رترم رم  ترمدةرى..

ياف ترشاجمل لو (. سطارمد تلتتي ترم2008جفند ، ت ل تركدم  الوتن، رأحا  تر ج  حسان.)مر يكج ش .17
فم ضري م ج يد ترجرتة رت تممجت ترمدةرى، ترمجقا ترمصدما رقلوتيج  ترنفسيا، ترمجقل ترثاجمن تشاد، 

 .2008ف دت د  58تر لت 
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ترموجيا يا ترمدةرماا قام (. 2008مر يكج شاجفند ، ت ال تركادم  أحمال االوتن، رأحاا  تر اج  حسان .) .18
ةم رقمنميا" سرظياا ترم قرمجسياا فام ث جفاا تلةياج   د ترترثجرث رقمدكل ضري ادرفيل ترملويا، ترمؤسمد 

 تر دةيا" )وؤى رتيمدتسيجيج (.
وس ت( وؤى مسام  قيا راتمماجت ترمدةارى رقمال2007ت ل تركدم  أحمل الوتن، رأحا  تر اج  حسان .) .19

 ةجم ا ترمنصروة. ،ترجلي ترثج م 65تر لت يا ترمدةيا، ترمصدما، روقا تمل، مجقا كق
(. ترم اارم  ترمدةاارى رةاارتة ترمناامو ترم قيمااف ، مااؤسمد سكنرررةيااج ترم قااي  2006.)أحااا  تر ااج  حساان .20

رترو ااااج فاااام سو ياااا  ترجاااارتة ترشااااجمقا فاااام ترمؤيسااااج  ترم قيميااااا"، ةم يااااا مصااااد ترمودريااااا اقاااالى، 
23/8/2006. 

ررقنيا تن " ييجيج  ر ظ  س رم  ترم قي  فم ةمهروما مصد تر دةيا" ترمشجوكا فم إتلتت ترروقا ت .21
 15-13ر توة ترمدةيااا رترم قااي  فاام ترمااؤسمد ترسااجتس رقاالر  تلكثااد كثجفااا يااكج يا، ترمكساايك،  هجقاالمم

 .2006ف دت د،
(. م ج يد م قا  تلقفاج  ذرى ت حميجةاج  ترخجصاا،  ترماؤسمد تر قمام 2004أحا  تر ج  حسن.) .22

رقن تر دةاام، تراامدكاال وتجيااا رسنميااا ترطفررااا "سدةيااا تلقفااج  ذرى ت حميجةااج  ترخجصااا فاام ترثااج م ر
 تيسم د. 25-24تررتقل رترمسم  ل"، ةجم ا ترمنصروة، 

(. سااالوم  تر قااار  رألقفاااج  ذرى ترنشاااجط ترلتئااال ،  ترماااؤسمد تر قمااام 2002أحاااا  تر اااج  حسااان،.) .23
-25من أةل مصاد ترمسام  ل"، ةجم اا ترمنصاروة،  تلر  رمدكل وتجيا رسنميا ترطفررا "سدةيا ترطفل

 تيسم د. 26

 منشورةالمؤللات الكتا و التأليف فى مجال  اتالخبر  - سابعا
  .2020 رم ، تتو ترفكد تر دةف، تلوتن، مهجوت  إتتوة ترويجة، مفج ي ، مهجوت ، سط ي ج ، س .1
  .2020تتو ترفكد تر دةف، تلوتن، سهج، مؤيسج  ترطفررا رمنظمج .2
  .2016رقنشد رتإلتا ،  تر دةيا تريل تخم جوت  ترمرظيا رتر  ر  بجرججم ا، تتو تر قر  .3
  . 2016س دما، تتو ترفكد تر دةم،  تلوتن،   تتف يا ترغدفا ترصفيا ، .4
مكم ا ، ، ممجويج  سط ي يا ممميلةمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم م خدمو رجرتةملخل م رم  تر .5

  .2014 ج دة، تر  تل جقر ترمصدما، 
ترهيئا تر رميا  ،مترم ق  ترخلمم رضمجن ةرتة ترمشجوكا ترمجمم يا رمؤيسج  ترم قي  ق ل ترججم  .6

  .2013 رنمجن ةرتة ترم قي  رت تممجت، 
 .2013قم رم  ت ركمدر م، ترمدكل تر رمم رامموج ج ، ترمسمرمج  ترم يجوما ر .7
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 رتسو ترم ق  ملخل تتممجت ترمؤيسج  ترم قيميا، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة  ضمجن ةرتة س رم  .8
  .2011ترم قي  رت تممجت، 

(، تتو بج شمدتئ مل ةجاد ت ل تروميل ةجاد سوليج  مسم  قيا )س دما -سنميم سفكيد تلقفج ،  .9
  .2011تر دةم، تر ج دة، ترفكد 

م م فم تلرفيا ترثجرثا، تتو ترفكد تر دةم، تر ج دة، ترمسمرمج  ترم يجوما رخدمو ترم قي  ق ل ترجج .10
2011.  

، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة سرظيا ترمؤيسا ترم قيميا ر ورب تر مل فم ضمجن ةرتة تلتتي .11
 . تر ج دة. 2010، ترم قي  رت تممجت

تممجت. م ترنججح رترجرتة فم ترويجة، ترهيئا تر رميا رنمجن ةرتة ترم قي  رت تريل ترطجرا إر .12
  . 2009، تر ج دة

 . 2008، تخم جو ترمفكيد ترنجقل رقمدحقا ت تلتتيا رترثج رما، تر ج دة، تتو ترنهنا تر دةيا   .13
جرم جرن مل  يئا تريل ترلمجوت  ترميلت يا رم رم  ةرتة ترملتوس ترمصدما، ر توة ترمدةيا رترم قي  ب .14

  .2008ترم ر ا تلمدمكيا بجرقغمين تر دةيا رت  جقيلما 
   .2008ت تممجت ترمهنم رقم ق  ملخل سطرمد ترم قي ، تتو ترججم ا ترجل لة، ت يكنلوما،  .15
مم ق  )ترم ج يد رسو ي  ترجرتة(، تتو ترججم ا ترجل لة، ت يكنلوما، ترمكرمن تر  قم ترم دفم رق .16

2008.  
  .2007ما،و ترم قيمم )ترم ج يد رسو ي  ترجرتة(، تتو ترججم ا ترجل لة، ت يكنلو ترمنم .17

 :اقشتهاومن لرسائ  العلميةولى ا: اإلشراف ثامنا
منهو م مدح فف تر قر  فف ضري ترمنرو تر قمم رقمدحقا ا فجتقي منجقشا ويجرا تكمروتة ب نرتن" .1

سنميا مهجوت  ترمفكيد تر قمم رت سججه  ور مجتة تر قر ، كقيا ترمدةيا، ةجم ا تين تإلاملتئيا فف 
 . 2016، شم 

تر دتمو  قجئ  سلوم ف اد جموتن" تكمروتة فف منج و رقدر سلوم  تر قر  ب نر ت شدتف تقم ويجرا  .2
م هل ، "غلة فف  هقاا ج  رتسجج سوصيل ففرفجتقيم   تر قر  مفقم  أتتي رمنمياترمفجتقيا 

  .2016شمهج فم رمنجق، نظما تر دةيا رقمدةيا رترث جفا رتر قر ترلوتيج  رتر ورب تر دةيا، ترم
تركيميجي رلى ت شدتف تقم ويجرا مجةسميد ب نرتن" اد جمو م مدح رمنميا ترمفكيد ت التتم فف  .3

ما تر دةيا رقمدةيا قق ا ترصا تر جشد فف فقسطين، م هل ترلوتيج  رتر ورب تر دةيا، ترمنظ
  .2014، رمنجقشمهج فم رترث جفا رتر قر 
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فجتقيا اد جمو سلوم ف قجئ  تقم ترم ق  تر تسم فم سوسين مهجوت   منجقشا ويجرا مجةسميد ب نرتن" .4
، كقيا ترمدةيا، ةجم ا تين  قي  تليجيفتيمخلت  م قمم تر قر  رمقفج  إ جج  ترمامي  بمدحقا ترم

 . 2013، شم 

 هالمؤتمرات التى شاركت فيا: تاسعا
،  Changing Minds: Towards a thinking Societyترمؤسمد ترلررم تر جشد رقمفكيد رتنرت ا   -

 .19/6/2002-15، لندن  المملكة المتحدة

مد ترسنرى ركال مان  ترجم ياا ترمصادما رقمناج و رقادر ترمالوم  رترجم ياا ترمصادما ترمشجوكا فم ترمؤس-
 رقمدةيا تر قميا.

هيئااا تر رميااا رناامجن ةاارتة ترم قااي  رقناامجن ترجاارتة رت تممااجت رتراالررم  ترساانرى  ترمشااجوكا فاام ترمااؤسمد-
 رت تممجت.

 الجمعيات العلميةوضوية  : واشرا
.رقدر ترملوم ج و ترجم يا ترمصدما رقمن .1

.رقمدةيا تر قمياترجم يا ترمصدما  .2


