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  بسم هللا الرحمن الرحيم
   
  الذاتيةالسيرة 
  

  

  البيانات الشخصية  :أوالً 
  

   محمد الجابر مرتضى صغير هدى  :االســـــــــــــــــــــم
  ةمسلم  : الديانــــــــــــــــــــة 
  ةمصري : الجنسيــــــــــــــــــة 
  .اهرةالق –ش السالم االلف مسكن ٦٨  :العنــــــــــــــــــوان 

  
  ةمتزوج  :الحالة االجتماعية

بـالمركز  الترريـب واالعـالمباحث مساعد بقسم   :الوظيفة الحاليــــــــة
  القومي لالمتحانات والتقويم التربوي

 – ويالتربـلالمتحانات والتقـويم  القوميالمركز   :لعمـــــــــــلاعنوان 
  القاهرة -المقطم  –الهضبة العليا 

   hoda elgaber@ Maktoob. Com  :االلكترونيالبريد 
  

  
  
  
  
  



  ٢  

  
 
 

 ً   :المؤھالت العلمية: ثانيا
  

                

قسم الصحة النفسية  جامعة عين شمستسجيل لدرجة الدكتوراة بكلية التربية    -١
 الشخصية و المهنية لدىفاعلية  برنامج تدريبي لتنمية الكفايات " بعنوان 

مع  نحو دمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة المعلمين   لتعديل إتجاهاتهم 
                       .                أقرانهم العاديين

جامعة  التربيةبكلية  ٢٠٠١تقدير ممتازب  الصحة النفسة فيماجستير  -٢
  .عين شمس

  " الرضا المهنى لمعلمى التربية الفكرية أثر التدريب أثناء الخدمة على " :بعنوان
   في التربية بكلية التربية جامعة عين  "قسم الصحة النفسية "  دبلوم خاص -٣

  . بتقدير جيد ١٩٩٤شمس 
بكلية التربية جامعة عين  "قسم التربية الخاصة "  في التربية مهنىدبلوم  -٤

  .بتقدير جيد جداُ  ١٩٩٣شمس 
جامعة عين (١٩٩٢ جداُ ، التقدير جيد جغرافياقسم  وتربية  ليسانس آداب  -٥

  ). البناتشمس كلية 
  

 ً   الخبرات الوظيفية: ثالثا
  
  ). مادة الجغرافيا للمرحلة الثانويةتدريس ( العام أربعة سنوات بالتعليم خبرة -١
التـــدريب بقســـم  االلتحـــاق بـــالمركز القـــومي لالمتحانـــات و التقـــويم التربـــوي  -٢

   و حتى اآلن ١/٣/١٩٩٦من   واالعالم
  :و خالل هذة الفترة قمت باألتي 

  االشتراك فى تخطيط البرامج التدريبية. 



  ٣  

 وتـدريب كـوادر العمليـة التعليميـة  االشتراك فى تنفيذ البـرامج التدريبيـة
ـــم( ، أخصـــائي نفســـى ، أخصـــائى مـــديرين المـــدارس  ، موجـــة ، معل

 . ...)أجتماعى ، 

 دريبــة التــى عقــدت داخــل ، أو المشــاركة كقائــد ورشــة فــى البــرامج الت
 .خارج المركز بمحافظات الجمهورية المختلفة 

 كونفرانس محاضرات عن طريق الفيديو  القاء. 

  االشتراك فى كتابة التقارير الخاصة بالبرامج التدريبية. 

 ــل بــرامج ــرامج الخاريجيــة مث ــدريب المعلمــين علــى  االشــتراك فــى الب ت
  .لتقويم المتطور بأبو النمرس باالشتراك مع منظمة بالن أساليب ا

  االشتراك فى برامج تحسين التعليم لمـوجهى المـواد الدراسـية المختلفـة
 التابع لوحدة التخطيط والمتابعة ووزارة التربيـة والتعلـيم والبنـك الـدولى

. 

  المشاركة فى تجربة ميكنة االمتحانات للصف الرابـع بمحافظـة القـاهرة
. 

 ةلدي المرحلة االبتدائي لقرائيادراسة الفهم  في مشروع شتراكاال  

 بمحافظـة  االشتراك في دراسـة تقـويم معلمـي ومعلمـات التربيـة الفكريـة
 . القاهرة التابعة لقسم التقويم بالمركز 

  االشتراك في مشروع ال  TIMSS  بالمركز. 

 ث النفسية بقسم البحو  تاالشتراك في أعداد و تقنين االختبارا. 

 التابعة لمشـروع تحسـين التعلـيم  في مشروع الدراسة الطولية كاالشترا
 .التابع للبنك الدولى 

  ـــارك " البرتفيليـــو" االشـــتراك فـــي مشـــروع التقـــويم الشـــامل بمدينـــة مب
 .أكتوبر  ٦التعليمية ب 

  االشتراك فى مشروع تقـويم دارس الـتعلم النشـط بالتعـاون بـين المركـز
 .مة اليونيسيف بمحافظة قنا القومى لالمتحانات ومنظ



  ٤  

  المســــاعدة فــــي أعــــداد المــــؤتمر األول للمركــــز القــــومي لالمتحانــــات
 .والتقويم التربوي 

  ـــان ـــوثين للخـــارج بســـرس اللي ـــدريب المعلمـــين المبع ـــى ت المشـــاركة ف
 .التابع ألعمال قسم التدريب واالعالم ) محافظة المنوفية (

 ــايير جــوائز اال ــدريب محافظـــة الســويس علــى مع ( مـــتياز المدرســـى ت
  .بمدينة السادس من أكتوبر ) االعتماد التربوى 

  االعتمـاد ( متابعـة تنفيـذ البرنامـج التدريبـى لجوائز االمـتياز المدرسـى
 ٩/ ٥   - ٩/  ٢بمحافظــــة الســــويس فــــى الفتــــرة مــــن  ) التربــــوى 

 .م   ٢٠٠٦/

 
  

  :الدورات التدريبية: رابعا
  
  
  : لكمبيوتر االتية برامج ا التدريب علي -  ١

- Windows 2000١  
2- Word 2000 
3- -intenet  

  .التدريب على تطبيق اختبارات الذكاء والقدرات - ٢
  

  :الندوات والمؤتمرات: خامسا
  

  :المؤتمرات التالية حضور

  ,٢٠٠١القاهرة   .مستقبليةرؤية  – التربوياألول لالمتحانات والتقويم  العربيالمؤتمر  -١
  .مشروع تحسين التعليم في الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم افتتاح  -٢
  .القاهرةالنفس، لعلم  السنويالمؤتمر  -٣
  .مؤتمرات األرشاد النفسى بجامعة عين شمس  -٤
  صة بمجال ذوى االحتياجات الخاصة حضور المؤتمرات والندوات الخا -٥


