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  مبسم هللا الرحمن الرحي
  
 

   نـــو حسيـــــود أبـــال محمـــــمحمد كم:  مـــــــــــــــــــاالس
  . م١٢/١٠/١٩٥٦:  الدــــــتاريخ المي
   والتقويم التربوي  لالمتحاناتدكتور باحث بالمركز القومي :  ةــــــــــــــالوظيف

  . )التدريب واإلعالم (  قسم                     
   خلف المدرسة الثانوية  –سرس الليان  –محافظة المنوفية :  ةــــــــل اإلقامـــمح

  .متفرع من شارع جسر ترعة السرساوية                      
   ٠١٢١١٧٤٢٢٩: موبايل       ٣٣٥٠١٨٥/٠٤٨:    ونــــــرقم التليف

    ٤+ متزوج :  الحالة االجتماعية
  

  :ة ــــيالت العلمــــــــــالمؤھ
دبلــــوم الدراســــات العليــــا فــــى التعلــــيم والتــــدريب بكــــالوريوس علــــوم زراعيــــة جيــــد جــــدًا ، 

دبلـــوم عــام فـــي التربيــة جيـــد جـــدًا ، دبلــوم خـــاص فـــي التعــاونى بتقـــديرعام جيــد جـــدا ، 
بتقــــدير ممتــــاز ، دكتــــوراه فلســــفة التربيــــة  التربيــــة ، ماجســــتير منــــاهج وطــــرق تــــدريس

  . زراعية علوم تخصص مناهج وطرق تدريس
  

  : الخبرات في مجال العمل:  أوالً 
  

العــــام  الثــــانويو ســــنة فــــي مرحلــــة التعلــــيم اإلعــــدادي ،  ١٢العمــــل كمــــدرس لمــــدة  -١
دور المعلمين والمعلمات قبل العمل في المركز القـومي لالمتحانـات و  ،والثانوي الفني،

  .والتقويم التربوي 
بــــالتعليم الفنــــي الزراعــــي والتــــي  االشــــتراك فــــي جميــــع البــــرامج التدريبيــــة الخاصــــة -٢

  .ينظمها قسم التدريب واإلعالم بالمركز من خالل شبكة الفيديو كونفرانس
صـــناعي (االشـــتراك فـــي جميـــع البـــرامج التدريبيـــة الخاصـــة بمـــوجهي التعلـــيم الفنـــي -٣
  لتنمية مهاراتهم العملية والعلمية ) تجارى،زراعي،



 ٢

في المهارات العملية للتعليم الفني الزراعـي االشتراك في إعداد أدلة تقويم الطالب  -٤
 .  
ــــــارًا مــــــن  -٥ ــــــة التــــــي عقــــــدت بــــــالمركز اعتب ــــــرامج التدريبي االشــــــتراك فــــــي جميــــــع الب
  .وحتى اآلن كمحاضر وقائد ورشة  ١/١٢/١٩٩٣
حيـث  ١٩٩٦االشتراك في تجربة ميكنـة االمتحانـات التـي نفـذها المركـز فـي عـام  -٦

المعلمـين وكـذلك تـدريب التالميـذ علـي كيفيـة  شارك كمحاضر وقائـد ورشـة فـي تـدريب
  .اإلجابة علي األسئلة التي تصحح بواسطة الحاسوب 

   
االشــتراك فــي الــورش التحضــيرية المتخصصــة لمــؤتمر تطــوير التعلــيم اإلعــدادي  -٧

  . ١٩٩٤الذي عقد في نوفمبر عام 
لـة الثانويـة االشتراك في إعداد األسئلة الخاصـة بكتـاب دليـل تقـويم الطالـب للمرح  -٨

،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥العامـــــــــــة عـــــــــــن عـــــــــــام 
٢٠٠٦،٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣  

المشــاركة كمحاضــر وقائــد ورشــة فــي تــدريب المــوجهين والمعلمــين بــإدارات عــين  -٩
شــــمس ، مصــــر الجديــــدة ، مدينــــة الســــالم ، الجيــــزة بمحافظــــة القــــاهرة ، إدارة المحلــــة 

غربيــــة ، شــــبين الكــــوم بمحافظــــة المنوفيــــة علــــي بنــــاء االختبــــارات الكبــــرى بمحافظــــة ال
  .والتقويم الشامل والمستمر 

،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥المشـــاركة فـــي تقـــويم امتحانـــات الثانويـــة العامـــة عـــام  -١٠
٢٠٠٧،٢٠٠٦، ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠،  ٩٩  
جـــودة بإعـــداد مقـــومين لتقـــويم االشـــتراك فـــي جميـــع البـــرامج التدريبيـــة الخاصـــة  -١١

وكــــذلك المشــــاركة فــــي جميــــع البــــرامج التدريبيــــة التــــي نظمهــــا قســــم العمليــــة التعليميــــة 
بمركز التطوير التكنولـوجي بـوزارة  التدريب واإلعالم من خالل شبكة الفيديو كونفرانس

   .وحتى اآلن  ١٩٩٧التربية والتعليم وذلك خالل عام 
والتقــــارير التــــي أعــــدها قســــم التــــدريب واإلعــــالم  المشــــاركة فــــي جميــــع األبحــــاث -١٢

  . وحتى اآلن  ١/١٢/١٩٩٣اعتبارا من 



 ٣

المشـــاركة فـــي تـــدريب خبـــراء اليونســـكو بـــالمركز علـــي أســـاليب التقـــويم المتطـــور  -١٣
  .كقائد ورشة 

التدريبيــة وتصــميم بــرامج تدريبيــة لتنميــة هــذه  االحتياجــاتالمشــاركة فــي تحديــد  -١٤
  أدلة تقويم الطالب للتخصصات المختلفة المشاركين في إعداد الخاصة ب االحتياجات

ـــذ جميـــع البـــرامج التدريبيـــة التربويـــة داخـــل  -١٥ المشـــاركة فـــي إعـــداد وتخطـــيط وتنفي
  .المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي وخارج 

تـدريب المعلمـين المبعـوثين للخـارج مـن قبـل المركـز المشاركة بفاعلية في برامج  -١٦
ـــــرامج ا ـــــوي ، تخطـــــيط الب ـــــات والتقـــــويم الترب ـــــادة ورش العمـــــل  -لقـــــومي لالمتحان  –قي

    .إعداد التقارير النهائية  – البرامجتقويم  –اليومي  اإلشراف
األول للتقـــــويم التربـــــوي رؤيـــــة مســـــتقبلية بـــــدار المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمر العربـــــي  -١٧

  . الضيافة بعين شمس ، ومؤتمر التعليم العربي عن بعد 
المشاركة في تدريب المعلمين والموجهين ومديري المدارس علي التقـويم الشـامل  -١٨

.  
   .المشاركة في تدريب خبراء من الكويت والعراق علي أساليب التقويم المتطور  -١٩
ـــيم األساســـي فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة  االشـــتراك -٢٠ ـــدريب مـــوجهي التعل فـــي ت

التـــابع للبنـــك الـــدولي واالتحـــاد األوربـــي  لتطـــوير مهـــارات التوجيـــه الفنـــي فـــي المشـــروع
 باالشـــتراك مـــع وزارة التربيـــة والتعلـــيم مـــن خـــالل إعـــداد المـــادة العلميـــة تصـــميم وتنفيـــذ

   .وقيادة الورش وتقويم البرنامج وكتابة التقرير النهائي 
ــيم  -٢١ المشــاركة كمحاضــر وقائــد ورشــة فــي تــدريب مــوجهي ومــديري ومعلمــي التعل

  .مهارات التدريس ، أساليب التقويم المتطور ، إدارة الفصل  الفني الزراعي علي
المشــــاركة كمــــدرب فــــي تــــدريب المعلمــــين والمــــوجهين ومــــديري المــــدارس علــــي  -٢٢

  .المعايير القومية للتعليم 
في محافظة أسـيوط  فلليونيسيفي تدريب ميسرات التعلم النشط التابع  االشتراك -٢٣

  . وقنا وسوهاج أسيوطالنشط في مدارس محافظة وكذلك اإلشراف علي تنفيذ التعلم 
المشــاركة فــي تــدريب مــدربين لجــوائز االمتيــاز المدرســي الخــاص بهيئــة المعونــة  -٢٤

  .باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم  )(USA األمريكية



 ٤

تنفيــــذ برنــــامج جــــوائز االمتيــــاز علــــى  اإلشــــرافالمشــــاركة كمــــدرب خبيــــر فــــي  – ٢٥
االبتدائيــــة بمحافظــــة الشــــرقية ومحافظــــة قنــــا الخــــاص بهيئــــة المدرســــي فــــي المــــدارس 

  . ومشاركة وزارة التربية والتعليم  )(USAالمعونة األمريكية
ومــديري المــدارس علــى التقــويم الشــامل فــي مرحلــة تــدريب المعلمــين والمــوجهين  -٢٦

  . التعليم االبتدائي 
فـى محافظـة بورسـعيد  المشاركة فـى تطبيـق االختبـارات االسـتطالعية لكـادرالمعلم-٢٧

  ,٢٠٠٨مايو 
والفنــى كمراقــب جــودة فــي المشــاركة فــي تطبيــق كــادر المعلــم فــي التعلــيم العــام  -٢٨

  .٢٠٠٨محافظة الغربية أغسطس 
  .ERPالمشاركة في تحديد المستوى النجاح في اختبارات كادر المعلم مع  -٢٩
  

 ً   :رى ــــــــرات أخــــــــخب:  ثانيا
  

  .المشاركة في تطبيق االختبارات الخاصة بمنظمة اليونسكو  -١
بمشروع تحسين التعليم في مصر تحـت المشاركة في تطبيق االختبارات الخاصة  -٢

  .إشراف البنك الدولي 
 فباليونيســـيفـــي المشـــروع الخـــاص تقـــويم مـــدارس الفصـــل الواحـــد االشـــتراك فـــي  -٣

  .لتقويم مدارس الفصل الواحد 
فـــي المنظومـــة التربويـــة لمواجهـــة واالبتكـــار  اإلبـــداعي مشـــروع تنميـــة المشـــاركة فـــ -٤

عقـــدت التـــي تحـــديات العولمـــة والتـــي نفذتـــه المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم و 
    .العمل في الجماهيرية العربية الليبية  ورش
  .االشتراك في برامج تدريب ميسرات محو األمية وتعليم الكبار  -٥
  .في متابعة امتحانات محو األمية وتعليم الكبار  االشتراك -٦
 يــالناالشــتراك فــي تــدريب مدرســين المرحلــة االبتدائيــة فــي المشــروع التــابع لهيئــة  -٧

  .والخاص برعاية األسرة وتنمية الطفل 



 ٥

اقـد الخـاص بمشـروع تطـوير التعلـيم فـي االشتراك في تطبيـق اختبـارات التفكيـر الن -٨
فـي محافظـة  المرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة والثانويـةميـذ علـي تال)   ( A R Pمصر 
  .  الفيوم 

االشتراك في تـدريب معلمـي المرحلـة االبتدائيـة فـي المشـروع التـابع لجمعيـة تنميـة  -٩
  .كمحاضر المرآة المجتمع 

الدوليــة وتــدريب المــوجهين  )T I M S S (االشــتراك فــي تطبيــق اختبــارات  -١٠
   .تبارات وصياغة األسئلة ذات المستويات العقلية العليا والمدرسين علي هذه االخ

واالعتمـــاد محاضـــرة وورشـــة عمـــل عـــن الجـــودة الشـــاملة  إعطـــاءالمشـــاركة فـــي  -١١
لتعلـيم لمـديري ومسـئولي وحـدات التـدريب بالمرحلـة االبتدائيـة ، اإلعداديـة في االتربوي 

  .محافظة المنوفية ب، الثانوية بمدارس إدارة سرس الليان 
المشـــاركة كمـــدرب فـــي تـــدريب المـــراجعين الخـــارجيين مـــن قبـــل الهيئـــة القوميـــة  -١٢

  .لضمان جودة التعليم واالعتماد
المشــاركة كمــدرب فــي تــدريب الحــزم المتكاملــة األولــى والثانيــة لتــدريب مشــروع  -١٣

  .مدرسة من قبل الهيئة لضمان جودة التعليم واالعتماد ١٠٠كوادر الـ 
ــــي تحضــــي -١٤ ـــــ المشــــاركة ف ــــارة مــــن ال مدرســــة لتحضــــيرها  ١٠٠ر المــــدارس المخت

وتجهيزهـــا للحصـــول علـــى الجـــودة واالعتمـــاد مـــن قبـــل الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة 
  .التعليم واالعتماد

المشـــاركة كمـــدرب فـــي تـــدريب المـــراجعين الخـــارجيين علـــى المحاكـــاة مـــن قبـــل  -١٥
  .الهيئة لضمان جودة التعليم واالعتماد

فـــى تـــدريب مـــوجهى ومعلمـــى ومـــديرى المـــدارس علـــى الـــتعلم  المشـــاركة كمـــدرب-١٦
  .النشط فى محافظة المنيا 

المشاركة كمدرب فـى تـدريب المـراجعين الخـارجيين علـى التقـويم الـذاتى وخطـط   -١٧
  التحسين من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

–ظــــبط الجــــودة _ لمعلــــم المشــــاركة فــــى التطبيــــق الميــــدانى الختبــــارات كــــادر ا -١٨
  تحديد درجات القطع السئلة معلم التعليم الفنى الزراعى  –الكنترول 



 ٦

المشــاركة فــى تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــات التربيــة الرياضــية بفرعــى  -١٩
المعرفـــــى (الجزيـــــرة والهـــــرم علـــــى كيفيـــــة بنـــــاء االختبـــــارات والمقـــــاييس فـــــى المجـــــاالت 

دريب الطالب على ذلك واعداد المادة العلمية الخاصـة وكيفية ت) والمهارى والوجدانى 
  .بذلك 

  
المشــاركة فــى تــدريب كــوادر مــن التربيــة والتعلــيم بمحافظــة المنوفيــة علــى كيفيــة  -٢٠

  . تطبيق االختبار القومى ومراقبة جودة هذا االختبار حين تطبيقه فى المحافظة 
ى التقـويم الـذاتى وخطـط المشاركة كمدرب فـى تـدريب المـراجعين الخـارجيين علـ -٢١

التحســين والمراجعــة الخارجيــة مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد 
  .منذ ان بدأت الهيئة وحتى األن 

المشــاركة كمــدرب فــى ادارتــى المــرج وحلــوان لتــدريب المعلمــين والمــوجهين علــى  -٢٢
لطالــب فــى المجــاالت اعــداد االختبــارات فــى ضــوء جــدول المواصــفات وكيفيــة تقــويم ا

  .األخرى 
والخاصــــــة بتــــــدريب  ٢٠١٠المشــــــاركة فــــــى ورشــــــة العمــــــل فــــــى شــــــهر فبرايــــــر  -٢٣

ــيم الفنــى علــى اعــداد مواصــفات الورقــة االمتحانيــة  المستشــارين ومــوجهى العمــوم للتعل
  .للصف الثانى الثانوى الفنى الزراعى 

  
   -:المشاركة فى مؤتمرات – ٢٤
  
) االمتحانات والتقويم التربوى رؤية مستقبلية ( عنوان المؤتمر العربى االول ب( -١ 

  ).٢٠٠١ (ديسمبر ٢٤-٢٢بدار الضيافة جامعة عين شمس خالل الفترة من 
التقويم الشامل وضمان الجودة واالعتماد فى ( المؤتمر العلمى الثانى بعنوان   -٢ 

  .٢٠٠٨يوليه  ٢١الى  ٢٠التعليم القبل الجامعى الحاضر والمستقبل من 
  
المؤتمر العلمى الثالث بعنوان افاق جديدة فى تقويم التعليم قبل الجامعى واقع -٣ 

  ٢٠٠٩يوليو  ٢٧الى  ٢٦ورؤى فى الفترة من 



 ٧

  .الدورات 
ى انعقـد فـى دار الضـيافة ١مؤتمر الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس وال -٤

   ٢٠٠٥يوليو  ٢٧الى  ٢٦فى جامعة عين شمس فى الفترة من 
  

   -:المشاركة فى دورات  – ٢٥
شهادة اعداد المدربين على المعايير القومية للتعليم وتحسين االداء المدرسى فى  -١

  .٢٠٠٤فبراير  ٢٥الى  ٢٢الفترة من 
 ارس المصرية لتحقيق الجودة فى ضوء المعاييربرنامج التدريب على دليل المد  -٢ 

  .٢٠٠٦ – ٦-٦الى   ٢٠٠٦ -٦- ٤القومية للتعليم من 
برنامج اعداد المدربين لمنظومة التقويم التربوى الشامل لمرحلة التعليم االساسى  -٣
٢٠٠٧ -٧- ٢٦ .  
دورة تدريبية بعنوان تدريب مدربى المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل  -٤

  . ٢٠٠٨يوليو  ٢٤يوليو الى  ٢٢الجامعى فى الفترة من 
  ) نظام المحاكاة  ( للتعليم قبل الجامعى  الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين -٥
دورة تدريبيــة تنشــيطية علــى التقــويم الــذاتى وخطــط التحســين والمراجعــة الخارجيــة  -٦

لالستمرار فى العمـل كمـدرب معتمـد للهيئـة  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٩الى  ١٧فى الفترة من 
  .القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمراجعين الخارجيين 

    
  و الجمعية المصرية للتربية العلمية  عض -٢٦

   ESSEعضوالجمعية المصرية العتماد المؤسسات التعليمية -٢٧

  عضو رابطة التربية الحديثة   -٢٨
  عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  -٢٩
 عضو نقابة الزراعيين  وعضو نقابة المعلمين -٣٠

  
 


