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  : ثانيًا اإلنتاج العلمي 
جامعـة عـين  –أثر التنافس على العدوان لدى أطفال المؤسسـات رسـالة ماجسـتير كليـة البنـات  -

  .  ١٩٩٣شمس 
تقـــويم بعـــض الكفايـــات المهنيـــة لألخصـــائي النفســـي المدرســـي ووضـــع برنـــامج تـــدريبي رســـالة  -

  .  ١٩٩٦جامعة عين شمس  –كلية البنات  –دكتوراه 
بحــث " دراســة مقارنــة  –قيــاس اتجاهــات طــالب المرحلــة نحــو النشــاط المدرســي " بحــث بعنــوان -١

اإلرشــاد  –جامعــة عــين شــمس  –منشــور فــي المــؤتمر الــدولي الخــامس لمركــز اإلرشــاد النفســي 
  .   ١٩٩٨ديسمبر  ٣-١النفسي والتنمية البشرية 

وأســباب إعاقــة إشــباعها مــن وجهــة الحاجــات النفســية لطلبــة المرحلــة الثانويــة " بحــث بعنــوان  -٢
معهـد الدراسـات  –بحث مشترك منشور بمجلة دراسات طفولة " دراسة نفسية تقويمية  –نظرهم 

   ١٩٩٩يوليو  –العدد الرابع  –المجلد الثاني  –جامعة عين شمس  –العليا للطفولة 
بحــث " ة الخاصــة االحتياجــات التدريبيــة لألخصــائيين النفســيين بمــدارس التربيــ" بحــث بعنــوان  -٣

 –العــــدد األول  –المجلــــد الســــابع . مشــــترك ، منشــــور فــــي المجلــــة المصــــرية للتقــــويم التربــــوي 
  .  ٢٠٠٠ديسمبر 

تقويم بعض الجوانب المعرفية والنفسـية لـدى الدارسـين فـي فصـول محـو األميـة " بحث بعنوان  -٤
العربيــة لمحــو األميــة مقــدم للشــبكة  –" بحــث مشــترك " دراســة ميدانيــة علــى محافظــة الجيــزة  –

وقــام بعــرض البحــث بصــفته الخبيــر الــوطني والباحــث الرئيســي فــي  ٢٠٠١وتعلــيم الكبــار عــام 
فبرايـــر  ٧-٦اللقـــاء الـــذي نظمتـــه الشـــبكة العربيـــة لمحـــو األميـــة وتعلـــيم الكبـــار فـــي الفتـــرة مـــن 

  . دول عربيه ) ٩(بدار المشاة بالقاهرة وحضره وفود  ٢٠٠٢
ة برنـامج تـدريبي علـى تقـويم األنشـطة المدرسـية لـوكالء النشـاط المدرسـي فاعلي" بحث بعنوان  -٥

التربيـة  –جامعة طنطـا  –تم عرضه في المؤتمر العلمي السادس كلية التربية ) بحث مشترك (
  .  ٢٠٠١إبريل  ٣٠ – ٢٩والتنمية البشرية من 



ة التخلـــف العقلـــي مـــن فئـــ –القلـــق العصـــابي لـــدى التالميـــذ المتخلفـــين عقليـــًا " بحـــث بعنـــوان  -٦
المجلــة  –بحــث مشــترك " دراســة تقويميــة " وعالقتــه بمســتوى تعلــم بعــض المهــارات " الخفيــف 

  .  ٢٠٠١العدد األول ديسمبر  –المجلد الثامن  –المصرية للتقويم التربوي 
تصور مقترح لنظـام التقـويم الشـامل والمسـتمر فـي ضـوء آراء التربـويين وأوليـاء " بحث بعنوان  -٧

الجمعيــة المصــرية  –المجلــة المصــرية للدراســات النفســية  –بحــث مشــترك  –ر والتالميــذ األمــو 
  .   ٢٠٠٢يوليو  – ٣٦للدراسات النفسية المجلد الثاني عشر العدد 

ممارسة األنشطة المدرسية الالصفية وأثرها علـى قلـق االختبـار لـدى عينـة مـن " بحث بعنوان  -٨
  ) .طرف الباحث ) ( ر منشورة دراسة غي( طالبات المرحلة الثانوية 

استراتيجيات التشفير واالستدعاء لـدى عينـة مـن الطـالب المتفـوقين والمتعثـرين " بحث بعنوان  -٩
  .جامعة بنها  –قبول للنشر في مجلة كلية التربية  –بحث منفرد  –بالصف األول الثانوي 

ل تطويرهــا فــي ضــوء آراء دراســة ميدانيــة عــن مجــالس اآلبــاء والمعلمــين وســب" بحــث بعنــوان  -١٠
بحث مقدم لمشروع نحو شخصية متكاملـة لطفـل  –عينة من األباء والمعلمين بمحافظة الجيزة 

وتـم عـرض البحـث فـي مـؤتمر مجـالس األبـاء والمعلمـين بمحافظـة الجيـزة . المرحلة االبتدائيـة 
  . بمقر اتحاد طالب المدارس بالعجوزة  ٢٠٠٢في شهر إبريل 

فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي فــــي اســــتخدام ملــــف إنجــــاز الطالــــب كــــأداة للتقــــويم " بحــــث بعنــــوان  -١١
    .٢٠٠٤،أكتوبر)٤٥(الرابع عشر،العدد  المجلد-المجلة المصريه للدرلسات النفسيه"األصيل

أساليب التعلم واستخدام طـالب المرحلـه الثانويـه لمهـارات مـا وراء المعرفـه فـي " بحث بعنوان -١٢
    ).٢٠٠٦يناير -المصريه للتقويم التربوي المجله(  ". فهم الماده المقروءة 

دراسة حالـة علـى : فاعلية استخدام ملف االنجاز االلكترونى فى تقييم اداء طالب الجامعة"  -١٣
                ).٢٠٠٧ -المجلة المصرية للتقويم التربوى". ( طالب معهد الخدمة االجتماعية

طريقة عرض المعلومات على التذكر لدى تالميذ المرحلـة تأثير نمط التعلم و " بحث بعنوان -١٤
التقــويم  -المــؤتمر العلمــى الثــانى". (االعداديــة فــى ضــوء بعــض نمــاذج المخططــات المعرفيــة 

-٢٠ –الشامل و ضـمان الجـودة و االعتمـاد فـى التعلـيم قبـل الجـامعى الحاضـر و المسـتفبل 
  ).يم التربوى ، المركز القومى لإلمتحانات و التقو  ٢٠٠٨يوليو  ٢١

فاعليــة برنــامج تعليمــى قــائم علــى الــتعلم المتمركــز حــول المــتعلم فــى اكســاب " بحــث بعنــوان -١٥
مركـز تطـوير  - ٢٠٠٩نـوفمبر  –المؤتمر السادس عشر ". (التالميذ بعض المفاهيم العلمية 

  ).التعليم الجامعي
  
  

  : النشاط المجتمعي   : ثانيًا 



   -: مجتمعيه اآلتيه  عضوية الجمعيات العلمية وال -١
  .  عضو الجمعية العمومية للجمعية المصرية للدراسات النفسية  .١
  . عضو الجمعية العمومية لرابطة التربية الحديثة  .٢
  .  وهي من الجمعيات المهتمة بالتعليم  –عضو مجلس إدارة جمعية حواء و المستقبل  .٣

  -: التدريس في الجامعات والمعاهد العليا  -٢
قسـم (  ٢٠٠٦إلـى عـام  ١٩٩٧س في كلية التربية جامعة عين شمس منـذ عـام قام بالتدري .١

  . علم النفس التربوي 
إلــى عـــام  ١٩٩٧قــام بالتــدريس فــي كليـــة البنــات جامعــة عـــين شــمس فــي الفتــرة مـــن عــام  .٢

  . قسم علم النفس  ١٩٩٩
لــى قــام بالتــدريس فــي المعهــد العــام للخدمــة االجتماعيــة لمــادة حلقــات البحــث والتــي تهــدف إ .٣

 .١٩٩٩إلى عام  ١٩٩٧إكساب الطالب مهارات إعداد البحث العلمي الميداني من عام 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٥قــام بالتــدريس فــى المعهــد العــالى للخدمــه االجتماعيــه فــى الفتــره مــن عــام  .٤
  ).علم النفس العام ، علم النفس الصناعى ، علم النفس االجتماعى( للمواد اآلتيه 

   -: رش العمل حضور المؤتمرات العلمية وو  -٣
)I(  ٢٠٠١– ٩٦حضـر المؤتمرات التي نظمتهـا الجمعية المصريـة للدراسـات النفسية منـذ عـام 

 .  
)II(  شارك فـي مـؤتمر العـالج النفسـي المنعقـد فـي مدينـة بتسـبرج بالواليـات المتحـدة األمريكيـة

بجامعــــة  –ونظــــم المــــؤتمر كليــــة اآلداب –فــــي فنــــدق شــــيراتون  ١٠/٩/٢٠٠٠ – ٨مــــن 
  . ية بنسلفانيا بتسبرج بوال

التربيـــــة وتنميـــــة ثقافـــــة المشـــــاركة      –شـــــارك فـــــي مـــــؤتمر كليـــــة التربيـــــة جامعـــــة حلـــــوان )   ج( 
بقاعـة المـؤتمرات بجامعـة حلـوان  ٢٠٠١مـايو  ٣-٢وسلوكياتها فـي الوطن العربي مـن 

 .  
ـــ)  د (      ـــذي نظمـــه المركـــز القـــومي لالمتحان ات شـــارك فـــي المـــؤتمر العربـــي األول للتقـــويم وال

بدار الضيافة بجامعة عين  ٢٠٠١ديسمبر  ٢٤ – ٢٢والتقويم التربوي خالل المدة من 
  . شمس وكان عضو باحدى اللجان المنظمة للمؤتمر 

مخرجـات التعلـيم الجـامعي فـي " شارك في مؤتمر مركز تطوير التعليم الجـامعي بعنـوان )  هـ(    
عــة عــين شــمس خــالل المــدة والــذي عقــد بــدار الضــيافة بجام –ضــوء متطلبــات العصــر 

  .  ١٤/١١/٢٠٠١إلى  ١١/١١من 



" التربيـة والتنميـة البشـرية " شـارك ببحث في مؤتمر كليـة التربيـة جامعـة طنطـا بعنـوان )  و (     
  . بمقر جامعة طنطا  ١٥/٢/٢٠٠١ -٢٩في الفترة من 

" التربـــوي بعنـــوان شـــارك فـــي النـــدوة التـــي نظمهـــا المركـــز القـــومي لالمتحانـــات والتقـــويم ) ز (     
يــــوم الســــبت الموافــــق  –تطــــوير نظــــم التقــــويم واالمتحانــــات فــــي التعلــــيم قبــــل الجــــامعي 

  . م  ٣/١١/٢٠٠١
شارك في ورشة العمل الخاصة بتطوير نظام التوجيه التربـوي المنعقـدة بـالمركز الـدولي ) ر (     

  م  ٢٠٠١أكتوبر  ٢٥ – ٢٤للكشافة والمرشدات بمدينة نصر خالل المدة من 
نـوفمبر  ١إلـى  ٢٧شارك في ورشة العمل الخاصة بتطـوير نظـام التوجيـه التربـوي مـن )  ي (    

  . بدار المدرعات بمدينة نصر  ٢٠٠١
 – ٤شارك ببحث في المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للدراسات النفسية خـالل المـدة )  ك (     

  . والمنعقد بجامعة المنصورة  ٢٠٠٥ رفبراي ٦
عضو اللجنه التحضـيريه للمـؤتمر العلمـى الثـانى للمركـز القـومى لالمتحانـات و التقـويم ) ل (     

التقويم الشامل وضمان الجوده و االعتمادفى التعليم قبل الجامعى الحاضـر و (التربوى 
  ٢٠٠يوليو  ٢١-٢٠) المستقبل

   -: التعاون مع وزارة التربية والتعليم واإلدارات التعليمية بالمحافظات  -٤
شارك كمحاضر في تدريب األخصائيين النفسيين العاملين في مدارس محافظة القليوبية يوم  -

٢/٢/١٩٩٩  .  
شــارك فــي تــدريب المعلمــين المبعــوثين للخــارج والــذي تــم تنفيــذه فــي مركــز ســرس الليــان خــالل  -

  .  ٢٣/٣/١٩٩٩ – ١٤/٣المدة من 
ــــــدريب المعلمــــــين المبعــــــوثين للخــــــارج خــــــالل المــــــدة مــــــن - ــــــي ت ــــــى  ١٤/٨/١٩٩٩ شــــــارك ف إل

  . في مركز سرس الليان  ٢٦/٨/١٩٩٩
والـذي  ٧/١٢/١٩٩٩ – ٢/١٢شارك في تـدريب المعلمـين المبعـوثين للخـارج خـالل المـدة مـن  -

  . تم تنفيذه في مركز سرس الليان 
خـالل المـدة " البحوث الميدانية " شارك في تدريب الرائدات الصحيات بمحاضرات بعنوان في  -

والــذي نظمــه المركــز االستشــاري للتنميــة والبحــوث بالتعــاون مــع  ١١/٢/١٩٩٩ – ٣١/١مــن 
  ) .  بالن انترناشونال ( المنظمة الدولية لتنمية األسرة والمجتمع 

بمركــز  ٦/٤/٢٠٠٠ – ١/٤/٢٠٠شــارك فــي تــدريب المعلمــين المبعــوثين للخــارج خــالل الفتــرة  -
  . سرس الليان 



خصـــائيين االجتمـــاعيين بـــإدارة عـــين شـــمس التعليميـــة شـــارك فـــي البرنـــامج التـــدريبي لصـــقل األ -
بمحاضرة بعنوان االختبارات والمقـاييس  ١٦/١١/٢٠٠٠إلى  ١٣/١١/٢٠٠٠خالل المدة من 

  . النفسية 
شــارك فــي تــدريب مــوجهي التعلــيم األساســي الــذي نظمــه المركــز القــومي لالمتحانــات والتقــويم  -

  .  ٢٧/٧/٢٠٠٢ -٢١التربوي بمدينة اإلسماعيلية خالل المدة من 
شارك في تدريب األخصائيين االجتماعيين علـى أسـس تصـميم بـرامج جماعـات النشـاط وذلـك  -

فــي الــدورات التــي تنظمهــا اإلدارة العامــة للتربيــة االجتماعيــة بمحافظــة دميــاط خــالل المــدة مــن 
٨/١١/٢٠٠١ – ٢١/١٠  .  

ـــيم لزيـــارة - المركـــز القـــومي لالمتحانـــات  نظـــم زيـــارة لألخصـــائيين النفســـيين بـــوزارة التربيـــة والتعل
  .  ٣/٥/١٩٩٩والتقويم التربوي لالستفادة من مكتبة االختبارات النفسية الموجودة بالمركز يوم 

شارك بمحاضرة في البرنامج التدريبي لتأهيل األخصائيين النفسيين بإدارة الوالي التعليميـة مـن  -
٢٩/٩/١٩٩٨ – ٢٣/٩  .  

عــين شــمس الثانويــة ،  (ع وحــدات التــدريب بمــدارس شــارك فــي تــدريب المعلمــين باالشــتراك مــ -
  ) . الزمالك اإلعدادية 

شـــارك فـــي توعيـــة طـــالب المـــدارس بالمشـــكالت التـــي تـــواجههم باالشـــتراك مـــع مكتـــب الخدمـــة  -
مدرسة أحمد لطفي ، مدرسة محمـد فريـد ، مدرسـة صـفية ( االجتماعية بإدارة بالزاوية الحمراء 

  ) . زغلول 
العمرانية عن المشكالت السلوكية لتلميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة أحمد  شارك في ندوة بإدارة -

  . شوقي 
  .  ١٩٩٨شارك في وضع امتحان الفائقين الورقة الثانية  -
  ) . ١٩٩٩الورقة األولى والثانية ( شارك في وضع امتحان الفائقين  -
تعليمــي التــي نظمتهــا شــارك فــي تصــميم وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة للمعلمــين والعــاملين فــي الحقــل ال -

  ) . محافظة الجيزة ( جمعية حواء المستقبل بمنطقة المنيرة الغربية 
شــارك فــي تصــميم وتنفيــذ بــرامج توجيــة الطــالب وأوليــاء األمــور والتــي نظمتهــا جمعيــة حــواء  -

 .  المستقبل بمدارس محافظة الجيزة 

إدارات التــدريب الــذي شــارك فــي برنــامج تــدريب رؤســاء الوحــدات التدريبيــة بالمــدارس ومــدير  -
نظمته وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير وحدات التدريب ، وٕانعقد هذا البرنامج في المـدة مـن 

 . بمدينة مبارك  ٢٠٠٣/ ٢٩/٦ـ  ٢٥/٥



شارك في تصميم وتنفيذ وتصميم ومتابعة البرنامج التـدريب إلعـداد المـدربين لتطـوير منظومـة  -
ــيم األساســي باإلشــتراك مــع وز  ارة التربيــة والتعلــيم والبنــك الــدولي فــي محافظــات القــاهرة ، التعل

  ١/٩/٢٠٠٣ – ٨/٨اإلسماعيلية والغربية وقنا خالل المدة من 

شارك في مشروع تآخي المدارس الحكومية ومدارس المجتمـع باإلشـتراك مـع اليونسـيف بهـدف  -
 . تطوير أساليب التعليم في المدارس االبتدائية 

ير أســـاليب التـــدريس مـــن التـــدريس التقليـــدي إلـــى التـــدريس النشـــط العضـــو المســـئول عـــن تطـــو  -
 ٢٠٠٤، و محافظه سوهاج من  ٢٠٠٤-٢٠٠١بمحافظ أسيوط باإلشتراك مع اليونسيف من 

 .  ٢٠٠٦حتى 

 -٢٠٠٢عضو فريق التدريب و التقويم و المتابعه بجمعيه حواء المتقبل خالل المده من عام  -
٢٠٠٤. 

مـع مكتـب جيتـراك )٢٠٠١،٢٠٠٢(بمحافظـه األسـكندريه عـام  شارك في توجيه اوليـاء األمـور -
 .للتدريب

قنـا  –سـوهاج  –شارك فى متابعه البرامج التدريبيـه لميسـرات الـتعلم النشـط بمحافظـات اسـيوط  -
 .و الذى نظمتها منظمه اليونسيف ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل عام 

مـع منظمـه  )٢٠٠٤(شارك في تدريب معلمي التعليم األبتدائي علي اساليب التعلم النشط عـام -
 .اليونيسيف

تدريب معدي المدربين لجوائز االمتياز المدرسي للمحافظـات (   master trainerشارك في تدريب  -
 ).٢٠٠٦لعام 

 ٢٠٠٧شــارك فــي االعــداد للمــدربين للتقــويم الشــامل الــذي تنظمــة الــوزارة للصــف الرابــع عــام  -
 .٢٠٠٨وكذلك عام 

ــ - ى يعــدها المركــز القــومى لالمتحانــات و التقــويم التربــوى شــارك فــى تقــويم البــرامج التدريبيــه الت
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل المده من 

   -: المهام العلمية والبعثات الخارجية والدورات التدريبية : رابعًا 
عضــو المهمــة العلميــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة بالمعهــد العــدولي للدراســات التربويــة خــالل  -

لجمــع مــادة علميــة حــول موضــوع تــدريب مشــرف  ٦/١٠/٢٠٠٠إلــى  ٤/٤/٢٠٠٠المــدة مــن 
  . األنشطة الكتشاف الطالب الموهوبين ورعايتهم 

التحق بمعهد الليجينـي لدراسـة اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة ثانيـه خـالل فتـرة المهمـة العلميـة وحصـل  -
  . على شهادة بإتمام كورس تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 



الجهــاز المركــزي للتنظــيم واإلدارة  –لتــي تنظمهــا وزارة التنميــة اإلداريــة اجتــاز الــدورة التدريبيــة ا -
  .  ١٩/٩/٢٠٠١ – ١٥/٩/٢٠٠١للتدريب على استخدام شبكة االنترنت خالل المدة من 

مركز القــومي لالمتحانــات والتقــويم لمجــال المشــاركة  فــي أعمــال التــدريب واإلعــالم بــا: خامســًا 
  : التربوي 

وتضــمن  ٢٠٠١ – ٩٨المعلمــين المبعــوثين للخــارج خــالل المــدة مــن  شــارك فــي بــرامج تــدريب -
  . التدريب أساليب البحث العلمي واستخدام تكنولوجيا التعليم 

شــارك فــي تصــميم البــرامج التدريبيــة التــي نظمهــا المركــز القــومي لالمتحانــات والتقــويم التربــوي  -
  . سي لرفع كفاءة معلمي التعليم األسا ٢٠٠٢ – ١٩٩٣خالل المدة من 

  .  ١٩٩٧شارك في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب لرفع كفاءة األخصائي النفسي المدرسي  -
شـــارك فـــي تصـــميم وتنفيـــذ بـــرامج الفيـــديو كـــونفرانس والتـــي بثهـــا المركـــز القـــومي لالمتحانـــات  -

والتقويم التربوي على شبكة الفيديو كونفرانس لتدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم في بـرامج 
مـدير المـدارس ، وكـالء النشـاط ، رؤسـاء ) تأهيل المعلمين من غير خريجي كليات التربيـة  (

  ) . وحدات التدريب ، موجهي األقسام التعليمية 
شارك في ورقة العمل المقدمة عن اكتشاف ورعاية الموهوبين والتي عرضها القسم في مـؤتمر  -

  .  ٢٠٠٠ رعاية الموهوبين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم
   ١٩٩٨إلى  ١١٧شارك في تقويم مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد خالل المدة من  -
شــارك فــي برنــامج تــدريب علــى المهــارات الالزمــة لبنــاء االختبــارات التحصــيلية والــذي نظمتــه  -

  .  ١٩٩٧المنظمة العربية للثقافة والعلوم 
ى أسـاليب التقـويم المتطـور والـذي تـم شارك في برنامج تدريب خبـراء التقـويم بدولـة الكويـت علـ -

  . تنفيذه بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي 
شارك في الفريق البحثي لمشروع تحسـين جـودة التعلـيم التـابع للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة  -

  .  ١٩٩٩ – ١٩٩٦والعلوم 
 ١٩٩٦ – ١٩٩٥عـالم عـام شارك في مشروع ميكنة االمتحانات التي نفـذها قسـم التـدريب واإل -

 .  
 .  ٢٠٠٢ TiMssعضو اللجنة التنفيذية لمشروع التقويم المقارن لمادة الرياضيات والعلوم  -

شــارك فــى تــدريب المــراجعين المعتمــدين الــذى تنظمــه الهيئــه القوميــه لضــمان جــوده التعلــيم و  -
 .االعتماد فى مصر

ان الجـــوده واالعتمـــاد للتعلـــيم شـــارك فـــى اداره جلســـات تقـــدير االحتياجـــات التدريبيـــه فـــى ضـــم -
  .  بمدارس المستقبل والذى نظمته الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم و االعتماد



   -: المشاركة مع األقسام األخرى بالمركز : سادسًا 
  : المشاركة قسم البحوث 

ة شارك في المشروع العربي للتقويم المقارن لمستويات التحصيل العام بالتعاون مع المنظم -
العربية للتربية والثقافة والعلوم في التطبيق الميداني للمرحلة الثانية واإلعداد والتطبيق 

  . الميداني للمرحلة الثانية 
البنـك ( شارك فـي مشروع تحسـين التعلـيم فــي مصـر بالمشـاركة مــع وحـدة التخطـيط والمتابعـة  -

ميـــداني ، والتطبيـــق الميـــداني تـــدريب الفـــرق البحثيـــة للتطبيـــق ال) االتحـــاد األوربـــي  –الـــدولي 
  .  ١٩٩٧/ ١٩٩٦لألعوام 

ــــة التعليميــــة لمــــدارس التعلــــيم  - المشــــاركة فــــي الدراســــة االســــتطالعية الخاصــــة بجوانــــب العملي
  .  ٢٠٠٠/٢٠٠١االبتدائي وفصول رياض األطفال الملتحقة بها بمحافظة الفيوم 

المصـفوفات  –ختبـار رسـم الرجـل ا( المشاركة في التطبيق الميداني لتقنين االختبارات النفسـية  -
  ) .  التابعة ، اقتناء الثر ، سرعة تجهيز المعلومات 

  .  ٢٠٠١عضو الفريق البحثي لدراسة تحليل نتاج الثانوية العامة للعام الدراسي  -

   -: المشاركة مع قسم التقويم 
  .  ١٩٩٩شارك في بناء بعض أدوات التقويم الخاصة بالمتعلمين والمعلمين -
  . ٢٠٠٠تجريب أدوات التقويم الخاصة بالمعلمين والمتعلمين شارك في  -
  .  ١٩٩٧ – ١٩٩٦شارك في تدريب المقومين بمدينة طنطا  -
 . ٢٠٠٢ – ١٩٩٧شارك في تدريب المقومين بمحافظة الجيزة  -

    ٢٠٠٥شارك فى تعريب و بناء و تقويم بطاريه اختبارات الذكاء البريطانيه بمصر عام  -
  

  أحمد حسين عادل. د                  
  

 


