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اإلحصااااااايس ا بالعاااااااإلي ليزيةللل كاإلوريلسلل زيكتيزاالاك كازبالاااي زتيلير ازلةللل كازلةللل ازطبلل كازي   از كلي    :االهتمامات

 ,SPSS, LISRELليسااااال با   لحثي( من اساااااي ا ازييجعاااااللة كازبالاااي كلحا  ازلة    85زيبد اكإجةاس ازلحيل ر اإلحصاااااي لل 

AMOS, IRTPro, BILOG-MG & WINSTEPS    كعيم ازبطس ازييةف   كصيالير ازلييم. كلباك األسئيل  كازقليك كازلقالم 

 

 المؤهالت العلمية:

دالاااي ازطيعاااااااطل ف  ازلةللل اعيم ازبطس ازلةلاة(  ايلل ازلةللل جيميل حيااا  ليبااا ا بيلل ازيييلير ازييةفلل ف  حا  -1

صاايالير ازلييما  ما ازلاصاالل ل كيإلي  ذكةيةفل زبى ازل ملذ ازيشاات ر ازإلببساالل ف  باااس ليا متاوير مي كااس ازي

احصاااايى عيى    2013ع   صاااايالير  ييم ازإلببساااال   ف  ي  لإعبادي  ازذةعيى وطقل ازريميل كاالساااالطيد  من ازكةويم  

 (436   ةاا مريس ازريميل ا م 2015-2014عن ازيي  ازبااس   ازلةلاةجي س  أحعن اسيزل دالاااي ف  ازيريل 

 .2008ايلل ازلةللل جيميل حيااا  للقبلة ميليز  لاولا  ( ازلةلاةدالاااي اعيم ازبطس   يإللبة -2

ازييجعاااااللة ف  ازلةللل اعيم ازبطس ازلةلاة(  ايلل ازلةللل جيميل حيااا  ليبااا اازطةكر ازطةدلل ف  اسااااالةا لرلير حا  -3

لبي لل كاخلليا من مليبد(ا  ما ازلاصلل ل كيإلي عيى وطقل ازيشت ر ازيطظلل ازةليبلل طكقي ألوييط م ليطل من ازيطةدار ا

 . 2007ازريميل ك كيدزإلي للن ازرإلير ازيييلل ازي ليطل  

  . 2002ازبليا  از يص ف  ازلةللل اعيم ازبطس ازلةلاة(  ايلل ازلةللل جيميل حيااا  للقبلة جلب جبا  ميلا  -4

  . 2001حيااا  للقبلة ميليز  ميلا ازبليا  ازيإلبلل ا ليك وطع (  ايلل ازلةللل جيميل  -5

لتيزاالاك عيا  ك ةللل  عااام ازةليبااالير اليزيجل اإلوريلسلل(  ايلل ازلةللل جيميل حيااا  للقبلة عي  جلب جبا ما مة كل  -6

  .1999ازشةف  ميلا 

 
 (:الوظيفيالوظائف والمهام االدارية )السجل أوال: 

 .24/12/2017حلى  1/9/2013ايلل ازلةللل جيميل حيااا من  از  ل وي ب مبلة كحب  ازقليك كازلقالم  -1

 حلى اآلا. 30/7/2013ايلل ازلةللل جيميل حيااا من  –امباكا لقعم عيم ازبطس ازلةلاة  -2

  . 7/11/2007ايلل ازلةللل جيميل حيااا من  –امباك معيعبا لقعم عيم ازبطس ازلةلاة  -3

  . 27/5/2002ايلل ازلةللل جيميل حيااا من  –اميلبا لقعم عيم ازبطس ازلةلاة  -4

  . 15/4/2000ايلل ازلةللل جيميل حيااا من  –اطيزب لحثا لقعم عيم ازبطس ازلةلاة  -5

  .2000-1999مباك اليبلير ليبااك ازبسهل از يصل زيجير  -6

 
 الدولي/المحلىمهام على المستوى : ثانيا

2017-
2019 

"الشراكة بين الجامعة والمدرسة بعنوان  +ERASMUS في إطار مشروعبناء مجتمعات تعلم في مدرسة الزمالك للبنات 
التدريبية، وورش  احتياجاتهم، وشمل: تطبيق استبيانات على المعلمين، وتحليل لبناء مجتمعات األقران من المتعلمين"

 عمل، ودراسة حالة، وتقارير واجتماعات دورية
2013-
2017 

تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية لمجلس إدارة الوحدة، ب وقمتنائب مدير وحدة القياس والتقويم الطالبي بالكلية، 
 .تحليل نتائج االمتحانات، جودة الورقة االمتحانية، بنوك األسئلة، أماكن أداء االمتحانات :التقارير السنويةوإعداد 

2014-
2021 

 الدكتوراه "علم النفس التربوي" ومصفوفاته بكلية التربية جامعة حلوانمنسق توصيف برنامج 

  التدريس: لثاثا
سيكولوجية ، الفروق الفردية والقياس النفسي، القياس والتقويم النفسي والتربوي، االستداللي اإلحصاء، الوصفي اإلحصاء : مقررات

  .وتطبيقاته التحليل العاملي ،اإلحصاء المتقدم لدراسات العليا:ول، Statistics ،General Psychology، علم النفس العام، التعلم
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 ة والعلميةالبحثي : األنشطةرابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث م
التخمين مقارنة طريقتين لتصحيح تقدير القدرة من أثر  2020

 )بحث مشترك( باستخدام محك نسب الترجيح
 (.2ج ،185) 39، األزهرجامعة  التربيةمجلة 
137-195. 

2020 

جودة الحيااااة واإلنجااااز األكااااديمي كمحاااددات لتقييم  2018
 )بحث مشترك( الطالبة للبيئة االمتحانية الجامعية

مجلااة دراساااااااااات تربويااة واجتماااعيااة جااامعااة 
 .486-419(، 4) 24، حلوان

2018 

الكشااااف عن التخمين باسااااتخدام نموذج راش وعالقته  2017
 بخصائص الفرد والمفردة )بحث مشترك(

مجلااة دراساااااااااات تربويااة واجتماااعيااة جااامعااة 
 1307-1223(، 3، ج3) 23 ،حلوان

2017 

أساااااااليب اتخاذ القرار وعالقتها بتقدير الذات في اتخاذ  2005
باااالشاااااااتراك م  )القرار لاادى طالب جااامعااة حلوان 

باللغة اإلنجليزية في البرنامج  آخرين كمشاااروع تخرج
 "،التادريبي "مشاااااااروع تنمياة مهاارات البحاث العلمي

 (إشراف أ.د/ ماجدة مصطفى السيد

(. 2005: سااايد كاساااب، عبد العليم هاشااام )في
يل مشاااااااروعات التخرج من برنامج "تنمية  دل

". القاهرة: مركز تطوير العلميمهارات البحث 
الهندساااية العلوم  فيالدراساااات العليا والبحوث 

 بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
ISBN 977-403-018-4 

AR.pdf-BOOK-ERS-http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/C20 

2005 

 

 )متدرب(ةالمهني : التنميةخامسا
النمذجة ، IRTوالنظرية الحديثة  CTTانات باستخدام النظرية التقليدية تحليل البي، فنيات إعداد االختبارات اإللكترونية وبنوك األسئلة

النظرية ، ي المتقدمالتحليل اإلحصائيب أسال ،AMOS البنائية والتحليل العاملي التوكيدي وتحليل المسار باستخدام برنامج أموس
وبرنامج  (WINSTEPSتحليل وتدريج بنوك األسئلة باستخدام نموذج راش )برنامج ،  IRTProوالتطبيق باستخدام برنامج 

IRTPro ، ةالمحوسب ةالتكيفي اتتطبيق االختبار Computer Adaptive Test ، طرق تحديد درجات  ،تحليل نتائج االمتحانات
، تصميم المقررات اإللكترونية ،تصميم وإنتاج الكتاب الجامعي اإللكتروني، إعداد المعلم الجامعي ،القط  لالختبارات التحصيلية

 ToTتدريب المدربين ، كتابة الخطة لمشاري  بحوث ما بعد الدكتوراه، كتابة دراسة الحالة
 توصيف ،التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي: الجودة واالعتماددورات 

 البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي
How to Design a Scientific Poster, Tips for Scientific Publishing, Basics of Biomedical Statistics 

 

 سادسا: المشروعات الممولة
 والسفر أللمانيا، الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات األقران من المتعلمينعضو بالمشروع األوروبي:  2017-2019

(ERASMUS+ Project Number.: 573660-EPP-1-2016-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2516/001-001)   
التربية عضو بالمشروع األوروبي: لتبادل وتنمية خبرات كليات التربية في المداخل الدولية إلعداد المعلم )محور  2013-2014

 والسفر لدولة مالطا(، إعداد المعلم بكليات التربية فيالعملية 
(TEMPUS Project Number.: 530614- Tempus -1-2012-1-EGTEMPUS -JPHES) 

 

 )مدرب(المجتمع ةخدمالتدريب  ةأنشطسابعا: 
تصميم ، تصميم قوائم تقدير المهارات ،تطبيقات عملية في أساليب التقويم الجامعي، االختبارية ةالتقويم وإعداد المفردالقياس وأساليب 

مواصفات الورقة ، والتصحيح اإللكترونيوالمقالية إعداد األسئلة الموضوعية ، Rubricsمقاييس التقدير  مهام األداء باستخدام
التحليل اإلحصائي لنتائج ، IRTتحليل البيانات باستخدام نظرية االستجابة للمفردة  ،مقدمة في بنوك األسئلة ،االمتحانية وتطويرها

 ، (BILOG-MG، والحديث OMR & SPSSالكالسيكي االمتحانات )
 

 رابطة التربويين العرب، الجمعية المصرية للدراسات النفسية  :الجمعيات العلمية)المحلية/الدولية(عضوية ثامنا: 
 

 تاسعا: أخرى
 إعداد فصل "الدليل العملي في تجهيز الصور االختبارية التجريبية وإجراءات تطبيقها وتصحيحها وتحليل نتائجها"  2015

في كتاب: حسام البلتاجي، محمد فتح هللا، دينا الشافعي، سمر الشين، محمد هيبة، دعاء هريدي، حسان مخلوف 
 اإلرشادي إلعداد بنوك األسئلة بالجامعات، القاهرة: مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي.(. الدليل 2015)

مادة الهندسة لدى التالميذ  فيبحث مستل من الدكتوراه بعنوان تنمية العمليات المعرفية الخاصة بحل المشكالت  2014
 ما وراء المعرفية "إشارة المرور"،  صعوبات التعلم باستخدام المخططات واستراتيجية التلوين ذوي

مايو  9-7بالمملكة المتحدة  Birminghamلجمعية علم النفس البريطانية بمدينة  الدوليالمؤتمر  في مقبول للعرض
 ، لم يتم السفر لموافقة جامعة حلوان على السفر ولكن بدون تحملها أية نفقات.2014

2013 
2003 

 British Council ازكةل يو  ليزقيهة  ازثقيف من ازيريس ( Upper intermediate 3معلاى إجيد  ازيجل اإلوريلسلل ا

TOEFL Score 517 

2010 UNESCO ICDL 4.0 
 

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/C20-ERS-BOOK-AR.pdf

