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 11/11/1691 :تاريخ الميالد 
 المركز القومى لالمتحانات( مدرس بقسم تطوير االمتحانات)باحث  :الوظيفة 

Emial: Elsafory64@yahoo.com 
 قسم تطوير االمتحانات . ت 15/ 57120052،  57175052/15
 المنزل. ت    57152055،50052552/15
 المحمول. ت  101 1/ 0155225
 المنزل فى المناسبات فقط. ت 171/  5720557

 :الدرجات العلمية 
 .جامعة المنصورة تخصص علم نفس 1699ليسانس أداب علم نفس  .1

 .جامعة المنصورة تخصص علم نفس 1661دبلوم عام فى التربية  .2

 .مناهج وطرق تدريس+ تخصص اختبارات ومقاييس  1661دبلوم خاص فى التربية  .3

/ د.تخصتتتص اختبتتتارات ومقتتتاييس تحتتتت   تتترا  أ 2111بتقتتتدير ممتتتتازفتتتى علتتتم التتتنفس ماجستتتتير  .1
 فاروق عثمان /د .فتحى الزيات، أ/ د .صالح مراد، أ

 .أثر أنواع األسئلة ومستوى الصعوبة على تقدير الدرجة الحقيقية ومعامل الثبات :بعنوان 
تحتتت   تترا  ات ومقتتاييس تخصتتص اختبتتار  2111فتتع علتتم التتنفس  التربتتو  بتقتتدير ممتتتازدكتتتوراة  .5

   اكر قنديل/ د. ممدوح الكنانع، أ/ د.أ

كفاءة بطارية كوفمان فى التمييز التشخيصى بين مجموعات مختلفة منن ووى االحتياجنات )بعنوان 
فتى كليتة التربيتة .  تاكر عطيتة قنتديل/ د.ممتدوح عبتد المتنعم الكنتانى ، أ/ د.تحتت   ترا  أ. (الخاصة

 (.المتخلفين عقليا   –ذوى صعوبات التعلم  –المتفوقين  –العاديين : دراسة فئات ال)جامعة المنصورة 

 : الخبرات وات األهمية
بالتعتتاون متت   1661الم تتاركة فتتى تجربتتة الصتت  الرابتت  اابتتتدائى محتتافلتى ال ربيتتة والمنيتتا  -1

 .وزارة التربية والتعليم

دارة  التتوايلى فتتى أواختتر التستت -2 عينات بالتعتتاون متتت  وزارة الم تتاركة فتتى تجربتتة مصتتر القديمتتة واا
 .التربية والتعليم
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وحتتتى  1665تتتدريب مدرستتى ومتتوجتى متتادتى علتتم التتنفس واالجتمتتام والفلستتفة والمنطتتق متتن  -3
نتاج األهدا  التعليمية والتقويم وأساليبه  .تاريخه على متارات صياغة األسئلة واا

ئى وبعتتا المتتدارس الم تتاركة فتتى التقتتويم ال تتامل لمتتديرى ومتتوجتى ومدرستتى التعلتتيم اابتتتدا -1
الخاصة فى مدينتى ااسماعيلية والسادس من أكتوبر حتتى تاريخته والمركتز الرئيستى بالقتاهرة 

 .حتى تاريخه 2115على فترات مختلفة من 

وحتتى تاريخته فتى كتل  2119العمتل كمتدرب خبيتر فتى م تروم جتوائز االمتيتاز المدرستى متن  -5
 .م2119/2116والثالثة  من مرحلته األول والثانية

 .2119-2111فى عامى  TIMSS للت الميدانعالتطبيق  فعالم اركة  -9

 .تاريخه وحتى 2111 من الكبار وتعليم األمية م روم محو فع تقييم األداءالم اركة  -1

الم اركة فى التطبيق الميدانى لم روم المنلمة العربية للثقافة والعلوم والتربية فتى أوائتل عتام  -9
2111. 

تطتتوير التعلتتيم فتتى مركتتز التتتدريب الرئيستتى بمحافلتتة ال ربيتتة فتتى الم تتاركة فتتى التتتدريب علتتى  -6
 .15/2/2111-13الفترة من 

الثانوية العامة فى مادة التخصص مت  قستم البحتوث امتحانات  الم اركة فى بحث تقويم  -11
 .بالمركز

كمست تتتتار فتتتتى  عتتتتداد اختبتتتتارات تستتتتكين كتتتتادر المعلتتتتم فتتتتى متتتتادة  ERPالم تتتتاركة متتتت  التتتتت  -11
م 25/6/2111فتتى الفتتترة متتن ( متتادة علتتم التتنفس واالجتمتتام)ثانويتتة التخصتتص للمرحلتتة ال

 .م25/12/2111حتى 

علتتم التتنفس واالجتمتتام والفلستتفة والمنطتتق المتحتتان الثانويتتة  لمتتادتعمنستتق طتتبط الجتتودة  -12
 .م2119/2116العامة 

الم اركة فى بحث  عداد بنوك األسئلة فى طوء معايير التيئة القوميتة للجتودة واالعتمتاد  -13
 .لالمتحانات فى مادة علم النفس واالجتمام القومعسم البحوث بالمركز م  ق

والم تتاركة فتتتى طتتتبط وتقنتتتين  واالعتمتتتادبالتيئتتتة القوميتتة لطتتتمان الجتتتودة  ختتتارجعمراجتت   -11
وحتتى  2119أدواتتا والم اركة فى اعتماد المدارس حسب التكليفات من التيئتة متن عتام 

 . وتاريخه

ن م كالت تدريس المواد الفلسفية فع التعليم الفنع فتع  عطاء محاطرات للتعليم الفنع ع -15
  .باالدارة المركزية للتدريب2111 تر سبتمبر 

 عطتتتتاء محاطتتتترات للتعلتتتتيم العتتتتام عتتتتن صتتتتياغة االستتتتئلة بتتتتين الواقتتتت  والمتتتتامول لمعلمتتتتع  -19
وموجتع  الفلسفة بمحافلتع ال ربية والمنوفية باالدارة المركزية للتدريبى بمحافلة ال ربية 

 12/1/2111فع 
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فنيتتتتتات  عتتتتتداد جتتتتتدول المواصتتتتتفات فتتتتتع  تتتتتتر 1 عطتتتتتاء محاطتتتتترات للتعلتتتتتيم الفنتتتتتع عتتتتتن  -11
 .باالدارة المركزية للتدريب2111نوفمبر

 .الم ارك فع الخطة االستراتيجية لتطوير المركز القومع لالمتحانات والتقويم التربو  -19

 .1/1/2111الم اركة فع طبط جودة امتحانات كادر المعلم بمحافلة الدقتليةفع  -16

سة احمتد ر الم اركة فع طبط جودة امتحان الطالب الفائقين الذين يتم اعدادهم كنواة لمد -21
 .،وكذلك تصحيح االختبار العقلع الخاص بتلك المسابقة(اكتوبر9)زويل بمدينة 

جامعتتة حلتتوان اال تترا  علتتع طتتالب التربيتتة العملتتع ل تتعبة ا لمتتواد الفلستتفية بكليتتة التربيتتة  -21
 .2111/2112الفصل الدراسع االول

الم اركة فى تدريب المعلمين والمتوجتين المتقتدمين للترقتى بتوزارة التربيتة والتعلتيم فتى كتل  -22
م 23/11/2111من اادارة المركزية للتدريب والمركتز القتومى لالمتحانتات فتى الفتترة متن 

 .حتى تاريخه

ى ومتتتوجتى الفلستتتفة عتتتن  عتتتداد جتتتدول  عطتتتاء محاطتتترة عبتتتر الفيتتتديو كتتتونفرانس لمعلمتتت -23
 .م1/12/2111مواصفات فى يوم 

م فتى 2111/2111الم اركة فى الخطة البحثيتة لقستم تطتوير االمتحانتات للعتام الدراستى  -21
 .بحث تقويم المتارات العملية لتالميذ المرحلة اابتدائية

م فتى 2111/2112الم اركة فى الخطة البحثيتة لقستم تطتوير االمتحانتات للعتام الدراستى  -25
 .بحث تقويم نواتج التعلم المعرفية لتالميذ المرحلة اابتدائية فى طوء معايير الجودة

تتتتدريب معلمتتتى ومتتتوجتى المرحلتتتة الثانويتتتة والتعلتتتيم الفنتتتى علتتتى متتتتارات صتتتياغة األستتتئلة  -29
عداد جدول مواصفات وم كلة تدريس الفلسفة فى التعليم الفنى  .واا

تحتتت " Perlis  &Timss"ت ااحصتتائية الختبتارات الم تاركة فتتى التتدريب علتتى التحلتيال -21
حستتتين عبتتتد الحميتتتد خبيتتتر أمريكتتتى متتتن أصتتتل فلستتتطينى متتتن جامعتتتة ميرالنتتتد .   تتترا  د

 .م15/1/2112 لى  9/1/2112بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من 

متاد الم اركة فى بحث  عداد بنوك األسئلة فى طوء معايير التيئة القوميتة للجتودة واالعت -29
 .م  قسم البحوث بالمركز القومى لالمتحانات فى مادة علم النفس واالجتمام

مراجتت  ختتتارجى بالتيئتتتة القوميتتة لطتتتمان الجتتتودة وااعتمتتتاد والم تتاركة فتتتى طتتتبط وتقنتتتين  -26
وحتتى  2119أدواتتا والم اركة فى اعتماد المدارس حسب التكليفات من التيئتة متن عتام 

 . وتاريخه

التنفيذيتتتة والتنستتتيقية لم تتتروم المتتتدمجين فتتتى  عتتتداد مواصتتتفات  الم تتتاركة فتتتى كتتتل اللجتتتان -31
 .م1/12/2113حتى  1/5/2113الورقة االمتحانية لتم فى الفترة من 



 (1) 

المجتمعيتتة بالتعتتاون متت  التيئتتة القوميتتة لمواصتتفات الجتتودة  ةالم تتاركة فتتى نتتدوة المستتئولي -31
  م ور تتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتى29/9/2113باالستتتتتتتتتتكندرية فتتتتتتتتتتى البحريتتتتتتتتتتة األكاديميتتتتتتتتتتة بمقتتتتتتتتتتر 

 . تر  بريل

م، بتدار الطتيافة 2113الم اركة فى فعاليات متتتمر علتم التنفس فتى أواختر  تتر متارس  -32
 .جامعة عين  مس

م، بإتحتتاد 2123/2121 -م2111/2115الم تتاركة فتتى ورل عمتتل الخطتتة االستتتراتجيية  -33
 .الطالب بالعجوزة

 .جودة امتحان كادر المعلم لألزهر ال ري طبط الم اركة فى  -31

 
 :تؤدى بحكم التخصص األكاديمى يالتاألعمال 
 .وحتى تاريخه 1663 عداد مواصفات الورقة اامتحانية من عام  .1
 .وحتى تاريخه 1663 عداد دليل تقويم الطالب فى مواد التخصص من عام  .2

 .وحتى تاريخه 1663الم اركة فى تقويم امتحانات الثانوية العامة من عام  .3

 (.مادتى علم النفس واالجتمام)ة التخصصة الم اركة فى  عداد بنوك األسئلة فى ماد .1

تدريب متوجتى ومعلمتى متادة علتم التنفس وااجتمتام والفلستفة والمنطتق علتى متتارات صتياغة  .5
نتاج األهدا  التعليمية عداد جدول المواصفات واا  .األسئلة واا

لصتت  والتربيتتة الوطنيتتة ل العلمتتعالفلستتفة والمنطتتق والتفكيتتر  لمتتادتع تقتتويم األوراق االمتحانيتتة  .9
 .لمعلم محافلات الجمتورية الثانو األول 

 :الدورات التدريبية فى الخارج 
عتتتتتداد األستتتتتئلة ومتتتتتتارات الكمبيتتتتتوتر فتتتتتى  نجلتتتتتترا فتتتتتى مركتتتتتز  -1 التتتتتتدريب علتتتتتى المتتتتتتارات العمليتتتتتة واا

 .26/1/1661 لى  26/5/1661االمتحانات بسكتلندا فى الفترة من 

 26/5/1661انتات فتى استكتلندا فتى الفتترة متن التدريب على الكمبيوتر وأنلمتته فتى مركتز االمتح -2
 .26/1/1661 لى 

 :الدورات التدريبية فى مصر 
 :تم التدريب فى العديد من األماكن التى يتم الم اركة فيتا قبل العمل مثل  

التتدريب فتتى ااستتماعيلية كمتتدرب خبيتر فتتى م تتروم جتتوائر اامتيتاز المدرستتى علتتى يتتد العديتتد  .1
 .من أساتذة الجامعات

+ قبتتل عمليتتة التطبيتتق الميتتدانى  2111 – 2111متتن   TIMSSتتتدريب فتتى م تتروم التيمتتز ال .2
 .التطبيق الميدانى+ الم اركة فى أعمال الكنترول الخاص به 
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 2111وعام  2119فى المركز قبل التطبيق عام  ERPالتدريب فى م روم    .3

راجعين معتمدين فع الفترة التدريب فع التيئة القومية لطمان جودة التعليم واالعتماد العداد م .1
 .31/1/2119– 21/1/2119من 

التدريب الدور  سنويا علع المعايير الجديدة التع تعتدها التيئتة القوميتة لطتمان جتودة -5
التتتع تعتتدها التيئتتة والتتدورات المكثفتتة   تتيطيةنالتعلتتيم واالعتمتتاد متتن ختتالل االختبتتارات الت

 .جديدةعلع خريطة المنتج ونواتج التعلم والمعايير ال
 حسن مصطفي محمد/د

 
 مدرس علم النفس التربوى 

 بقسم تطوير االمتحانات (باحث)           


