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ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 

مايو 

2002 

 1 بكالوريوس علوم وتربية Eطبيعة وكيمياء 

مايو  ممتاز

2003 

 2 دبلوم مهني في التربية  نفسي قياس 

مايو  جيد جدا  

2004 

 3 دبلوم خاص في التربية   علم نفس تربوي 

التوصية بطبع  

الرسالة على نفقة  

الجامعة وتداولها مع 

 الجامعات األخرى 

أغسطس  

2006 

 4 ماجستير في التربية   علم نفس تربوي 

مايو  ممتاز

2007 

 5 تمهيدي دكتوراه   علم نفس تربوي 



 
 

 
 

التوصية بطبع  

الرسالة على نفقة  

الجامعة وتداولها مع 

 الجامعات األخرى 

ديسمبر  

2010 

دكتوراه الفلسفة في   علم نفس تربوي 

 التربية  

6 

 التدرج الوظيفي:   

 .2006/ 9حتى  2002/ 11الفترة من  فيمعيد علم النفس التربوي  -

 .3/2011حتى  9/2006الفترة من  في التربويمدرس مساعد علم النفس  -

 .2018/ 9 2011 /3الفترة من  فيمدرس علم النفس التربوي  -

 ن.حتى اآل 11/2018أستاذ علم النفس التربوي المساعد في الفترة من  -

 ن. حتى اآل 5/2018ممثل الكلية لوحدة التصنيف الدولي بالجامعة منذ  -

 . 2021 /1حتى  9/2018وحدة القياس والتقويم بالكلية منذ نائب مدير  -

 ن. حتى اآل 12/2019/ 22قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس التربوي منذ  -

 

   االنتاج العلمي

 تاريخ النشر  النشر  جهة مشترك  -فردى  عنوان البحث م

أثرررر نماررري اسرررتراتيجية الويرررب  1

كويسررف فرري التوجارراد ايكاديميررة 

المعلمرين واتجااراتام لدى الاالب  

نحرو الترردريس فري اررور الن ريررة 

 البنائية

 مشترك 

 

دراسرراد مجلررة 

عربيرررررة فررررري 

التربيرررة وعلرررم 

 النفس

 أغساس  -52ع

الجررررزر  2014

، ص ص ثانيال

159-230 

 كليرة  طالب   لدى  االجتماعي  الذكار 2

 مسررررتوياد  اررررور فرررري التربيررررة

 والتحصرري  والتخصرر   الصررمود 

 ايكاديمي

المجلررررررررررررررة  فردي

المصرررررررررررية 

للدراسرررررررررراد 

 النفسية

, عردد 24المجلد  

أكتررررررررروبر , 85

، ص ص 2014

437-482 

 لررررررر دارة النسررررررربي اإلسررررررراا  3

 فري  البشررية  للمروارد   اإلستراتيجية

 الوجرداني  وااللتزا   النفسي  التمكين

 للمعلمين

 مشترك 

 

مجلررة دراسرراد 

تربويررررررررررررررة 

 واجتماعيرررررررة،

 التربيرررة،كليرررة 

 جامعة حلوان

 ، عردد21المجلد  

الجررررررررررررزر  ،3

 يوليرررررررو ول،اي

، ص ص 2015

411-  484 
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121- 128 

 الررررذكار لتنميرررة برنرررام  فاعليرررة 5

 القرريم بعرر   علررى قررائم الوجررداني

 -4)  المدرسة  قب   ما  لاف   التربوية

 .سنواد ( 5

  مشترك

 

مجلررة دراسرراد 

تربويررررررررررررررة 

 واجتماعيرررررررة،

 التربيرررة،كليرررة 

 جامعة حلوان

، 22المجلرررررررد 

أبرير    ،2العدد  

ص 2016  ،

 –  355ص  

404 

 ن ريررة علررى قررائم برنررام  فاعليررة 6

 التلكر   خفر    فري  المعرفي  العبر

 التربويرة  المقررراد   فري  ايكاديمي

 بكليررة العلميررة الشررعب  طررالب  لرردى

 حر   علرى  قردرتام  وتحسين  التربية

 المشكالد 

المجلررررررررررررررة  فردي

المصرررررررررررية 

للدراسرررررررررراد 

 النفسية

، 26المجلرررررررد 

أكتوبر   93العدد 

ص 2016  ،

 –  349ص  

399 

فاعليررة برنررام  ترردريبي قررائم علررى  7

قبعاد التفكير فري تحسرين الدافعيرة 

واالنرردماا ايكرراديمي لرردى العقليررة 

الاالب المعلمين فري ارور أنمراط 

 السيارة الدماغية

المجلررررررررررررررة  فردي

المصرررررررررررية 

للدراسرررررررررراد 

 النفسية

  102العرررررررردد 

الجرررررزر ايول 

،  2019ينررراير 

ص    433ص 

– 516. 

علررى  مقررائفعاليررة برنررام  ئثرائرري  8

استراتيجية الرتعلم المتمركرز حرول 

والرذكار مشكلة لتنميرة ايخالقيراد  

البيئرررري لرررردى تالميررررذ المرحلررررة 

 اإلعدادية

مجلررررة العلررررو   مشترك

معارررد  -البيئيرررة

الدراسرررررررررراد 

 البيئيةوالبحوث  

جامعررة عررين  –

 شمس ا

المجلرررررررررررررررد 

،الجررررررررزر 45

الثررراني مرررارس 

ص   2019  ،

 –  219ص  

266 

تقيررريم معمررر  علرررم الرررنفس فررري  9

الجامعاد من وجاة ن رر الارالب 

والتوجاررررراد الحديثرررررة لتحقيررررر  

المسررررئولية المجتمعيررررة )دراسررررة 

 استاالعية(

العلمي الم تمر   مشترك

الثررراني الررردولي 

 ة“المسررررررررئولي

 المجتمعيرررررررررة

 الترررررررررررررررزا 

وتشررررررريعاد، 

جامعرررة عمررران 

العربيررررررررررررة، 

 ايردن

نررررروفمبر  3-4

2019 

أثررر الترردريب علررى ألعرراب الررتعلم  10

اإلدراكي الرقمية على العالقة برين 

السررررررعة اإلدراكيرررررة والرررررذكار 

البصرررري المكررراني لررردى طرررالب 

 الجامعة

المجلررررررررررررررة  مشترك

المصرررررررررررية 

للدراسرررررررررراد 

 النفسية

(، 111العرردد )

(، 31المجلرررد )

 2021أبري  

معمرر  علررم الررنفس تجررارب  فاعليررة 

المتعررة ايكاديميررة فرري االفتراارري 

مجلةةةامجةم ةةةام مشترك
الفيةةةللملل لةةةللم

 ،15 المجلررررررد 

https://jfust.journals.ekb.eg/issue_23839_25562_.html


 
 

 
 

 لدى طالب الجامعة
 

التربليةةةةةةةةةةةةةام
 لالنفسيا

، الربيع 5  العدد 

2021 ،

-399 الصفحة
464  

الكفرررارة ايكاديميرررة المدركرررة فررري  

المعرفري   اور مستوياد ايسلوب 

نرررروع التصررررلب( وال -)المرونررررة

   والتخص

مجلررة دراسرراد  مشترك

تربويررررررررررررررة 

 واجتماعيرررررررة،

 التربيرررة،كليرررة 

 جامعة حلوان

2021 

الفررروف فرري االنرردماا ايكرراديمي  

 اإلنجازوالمرونة المعرفية ودافعية  

بين مرتفعي ومنخفضري التحصري  

الدراسرري مررن طررالب كليررة التربيررة 

 جامعة حلوان

مجلررة دراسرراد  مشترك

تربويررررررررررررررة 

 واجتماعيرررررررة،

 التربيرررة،كليرررة 

 جامعة حلوان

2022 

لعالقة بين ك  من الدافعية الداخلية ا 

والخارجيررة والفاررم القرائرري بالل ررة 

 ايلمانية
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 

مجلررة دراسرراد  مشترك

تربويررررررررررررررة 

 واجتماعيرررررررة،

 التربيرررة،كليرررة 

 جامعة حلوان

2022 

 

 األنشطة التدريسية: 

 تدريسيها للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا:   في شاركت    التي المقررات  

 م كود المقرر  أسم المقرر الشعبة  فرقة ال الجهة  

ة 
بي
ر
الت
ة 
لي
ك

- 
ن 
وا
حل
ة 
مع
جا

 

مشروع التخرا   علم نفس  الرابعة

(1) 
Psy413 1 

مشروع التخرا   علم نفس  الرابعة

(2) 
Psy422  

كيميار عربي، كيميار   الثانية 

ئنجليزي، ريااياد 

أساسي، علو  أساسي،  

بيولوجي، عربي عا ،  

عربي أساسي، عمارة،  

 .معدنية، زخرفية، تجاري 

سيكولوجية تعلم  

(1 ) 
Psy211 2 

أساسي، رياض   ئنجليزي الثانية 

أطفال، كيميار عربي، 

 كيميار ئنجليزي، علم نفس 

سيكولوجية تعلم  

(2) 
Psy222 3 

https://jfust.journals.ekb.eg/issue_23839_25562_.html
https://jfust.journals.ekb.eg/issue_23839_25562_.html


 
 

 
 

عربي أساسي، تجاري،   ايولى 

 ريااياد أساسي، فيزيار
Ment.H.1 علم نفس نمو 

21 
4 

 Psy 5 تنمية تفكير  جميع الشعب  ايولى 
فيزيار، كيميار عربي،   الرابعة

 كيميار ئنجليزي، فلسفة 
فروف فردية 

 وقياس نفسي 
Psy421 6 

أساليب الكشف  تربية خاصة  الثانية 

والتعرف على  

المواوبين  

 والمتفوقين 

Men441 7 

الثالثة  

والرابع

 ة

علم نفس + كيميار + فيزيار  

 + بيولوجي

اإلشراف على  

 التربية العلمية 

 8 

 9  علم النفس المعرفي علم نفس  الرابعة

دبلو  ماني )تخص  قياس    

 نفسي( 

ن رياد القياس  

 والتقويم

 10 دراسات عليا 

االختباراد   دبلو  ماني )قياس نفسي(   

 التحصيلية

 11 دراسات عليا 

 تم استخدامها:   التي ئهم وتنوع األعمال  مدى التفاعل مع الطالب وأسلوب تقييم أدا 

 :اتباع اإلجراءات التالية للتفاعل مع الطالبتم  .1

المناقشة، ح  المشكالد، )مث    تنوع استراتيجياد التدريس أثنار أدار المحااراد -

 (.التعلم التعاوني، التعلم باالكتشاف، التعلم الذاتي

للتفاع  مع الاالب ( الفيسبوك)ئنشار صفحاد على شبكة التواص  االجتماعي  -

 المحاارة وللرد على استفساراتام مث في غير مواعيد 
https://www.facebook.com/groups/1802419059984861/ ، 

https://www.facebook.com/groups/1482838468658080/   ،

https://www.facebook.com/groups/534920233191101/ . 

  لتلقي استفساراتام والرد علياا ية لمقابلة الاالبأسبوعمكتبية تخصي  ساعاد  -

https://www.facebook.com/groups/1802419059984861/
https://www.facebook.com/groups/1802419059984861/
https://www.facebook.com/groups/1802419059984861/
https://www.facebook.com/groups/1482838468658080/
https://www.facebook.com/groups/1482838468658080/
https://www.facebook.com/groups/1482838468658080/
https://www.facebook.com/groups/534920233191101/
https://www.facebook.com/groups/534920233191101/
https://www.facebook.com/groups/534920233191101/


 
 

 
 

تخصي  ساعاد مكتبية أسبوعية ل رشاد ايكاديمي لاالب الدراساد العليا  -

 (.الدبلو  العا )

 :االلتزام بأساليب تقويم الطالب التالية .2

 .بالمحاارة الصفيوالحوار أثنار التفاع   شةالمناق •

 .ايوراف البحثية •

 .مشروع البحث •

 .ايعمال الفصلية والتكليفاد •

 .االختباراد الشفوية •

 .والتي تتنوع ما بين ايسئلة المواوعية والمقالية االختباراد التحريرية •

 . اإللكترونيةاالختباراد  •

 : ات الدراسية ر تطوير المقر   فية  ساهم لم ا 

 :والمصفوفات التابعة له( مسار اختصاصي نفسي)تم توصيف برنامج دبلوم عام 
 العا   الدبلو  لبرنام   التقويم أساليب مع الدراسية  المقرراد اتسافمصفوفة   •

 .نفسي يص صاتخا مسار
 واالنشاة  والتعلم التعليم ئستراتيجياد مع الدراسية المقرراد اتساف مصفوفة •

 .نفسي ي صصاتخا مسار العا  الدبلو   لبرنام  
 الدبلو   لبرنام  ARS  ايكاديمية  المعايير  مع   الدراسية  المقرراد   اتساف  مصفوفة •

 .نفسي يصصاتخا مسار العا 
 العا   الدبلو   لبرنام  ARS  ايكاديمية  المعايير  مع  الخري   مواصفاد  اتساف  مصفوفة •

 . نفسي يصصاتخا مسار
  مسار  عا   دبلو   لبرنام   التعلم  نوات   مع  ARS  ايكاديمية  المعايير  اتساف  مصفوفة •

 .نفسي اختصاصي



 
 

 
 

  مسار   العا   الدبلو   لبرنام   المقرراد  مع  المستادفة  التعلم  نوات   اتساف  مصفوفة •

 . (ب11 رقم نموذا)  نفسي يص صاتخا
  مسار   العا    الدبلو   برنام   أاداف  مع  المستادفة  التعلم  نوات   اتساف  مصفوفة •

 . نفسي صيصاتخا
  مسار   العا   الدبلو   لبرنام   الكلية  رسالة  مع  المستادفة  التعلم  نوات   اتساف  مصفوفة •

 . نفسي يص صاتخا
  مسار   العا   الدبلو   برنام   خري   مواصفاد   مع  المستادفة  التعلم  نوات   اتساف  مصفوفة •

 . نفسي يص صاتخا

 : نشطة أعمال االمتحانات والكنتروالت أ 

االلتزا  بتوصيف المقرراد عند ئعداد ايوراف االمتحانية للمقرراد   •

 .قو  بتدريساات  التيالدراسية 
 .االلتزا  بتسليم تقرير المقرراد بعد االنتاار من تسليم أوراف اإلجابة  •
 البكالوريوسأعمال االمتحاناد والكنتروالد بمرحلة  فيالمشاركة  •

، شعبة  شعبة عربي أساسيشعبة ئنجليزي أساسي، و  2كنترول ل اد )

 .(ريااة أساسي
 أعمال االمتحاناد والكنتروالد بمرحلة الدراساد العليا فيالمشاركة  •

 (.دبلو  عا )
شراف على امتحاناد كادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم والمنعقدة  اإل •

 .جامعة حلوان –بكلية التربية 
  فيأوراف اإلجابة من الكنترول للتصحيح  وتسليماستال    فيااللتزا   •

 .المواعيد المحددة
 .االختباراد التحريرية والعملية  فيللاالب  المواوعيالتقييم  •

 

 البحثية: األنشطة  

 اإلشراف على الرسائل العلمية 



 
 

 
 

التربوي   اإلشراف على رسائ  ماجستير  في  المشاركة • النفس  تخص  علم 

 .بكلية التربية جامعة حلوان

التربوية    في   المشاركة • العلو   تخص   دكتوراه  رسائ   على  اإلشراف 

 .واإلعال  البيئي بمعاد الدراساد والبحوث البيئية جامعة عين شمس

 أوال: رسائل الماجستير التي أشرف عليها: 
 م أسم الباحث  عنوان الرسالة  تاريخ التسجيل  جهة الدراسة 

  –كلية التربية 

 جامعة حلوان 

3/11/2014 

المناقشة  )تمف 

بتاريخ  

20/10/2016
) 

اينشاة  فاعلية   بع   على  قائم  برنام  

لدى  التربوية  القيم  لتنمية بع   التعليمية 

  ( سنواد 5-4طف  ما قب  المدرسة )

المحسن  عبد    مروة 

 محمد محمد 

 

1 

  –كلية التربية 

 جامعة حلوان 

وعالقتاا  6/3/2019 المدركة  ايكاديمية  الكفارة 

)المرونةبايسلوب   التصلب(   -المعرفي 

مرتفعي   الثانوية  المرحلة  طالب  لدى 

 ومنخفضي التحصي  الدراسي

جااد محمد صدي  

 محمد 
2 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

بفاعلية  3/4/2019 الناجح  للذكار  التنب ية  القيمة 

مجال  في  الدراسي  والتحصي   الذاد 

تالميذ  لدى  االجتماعية  الدراساد 

 اإلعدادية. المرحلة 

نانسي نبي  خلي   

 جريس 
3 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

  منتسوري فاعلية برنام  قائم على أنشاة  10/7/2019

لتنمية الذكاراد المتعددة لدى تالميذ 

 الحلقة ايولى للتعليم ايساسي

فاطمة عصا  عبد 

 الفتاح 
4 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

العالقاد السببية بين الذاكرة  نمذجة  10/11/2019

العاملة والذكار السائ  والمرونة المعرفية  

والتحصي  الدراسي لدى طالب المرحلة  

 الثانوية 

 5 مروة عبد الستار 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

االساا  النسبي لك  من الدافعية الداخلية  2020/ 12/8

والخارجية في ماارة الكتابة بالل ة 

 ايلمانية لدى طالب المرحلة الثانوية 

 6 حسن علي سمية 



 
 

 
 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

العالقة بين المرونة المعرفية واالندماا  10/2020

ايكاديمي ودافعية اإلنجاز والتحصي   

الدراسي لدى طالب كلية التربية جامعة  

 حلوان )دراسة تنب ية( 

نوراان محمد  

 التاامي 
7 

م

مرسةئلمالدكتلراهمالتيمأشرفمعليهة:مثةنية:م

 م أسم الباحث  عنوان الرسالة  تاريخ التسجيل  جهة الدراسة 

معاد الدراساد  

والبحوث البيئية  

جامعة عين   –

 شمس

16/6/2015 

)تمف المناقشة  

               في

4 /5/2019) 

ئثرائي  اعف برنام   على    مقائلية 

استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة 

لدى   البيئي  والذكار  ايخالقياد  لتنمية 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية  

صفية أحمد محمد 

 علي 
1 

معاد الدراساد  

والبحوث البيئية  

جامعة عين   –

 شمس

التخي     استخدا فاعلية   12/7/2017 ئستراتيجية 

الل ة  فيالموجه   لتنمية   منا   الفرنسية 

واالتجاااد   التأملي التفكير    مااراد 

السادس    البيئية الصف  تالميذ  لدى 

 . االبتدائي

ابة محمد ئبراايم 

 محمد جبر
2 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

ل ويا   5/5/2019 المتأخرين  لدى  الل وي  التجايز 

التعلم  صعوباد  لخار  المعراين 

ايدار   اوربمرحلة رياض ايطفال في  

عالجية   )دراسة  ئلينوي  باارية  على 

 وقائية( 

 3 أميرة محمد بكر

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

اإليجابي   10/7/2019 التفكير  على  قائم  برنام   أثر 

الروحي وخف  سلوك  الذكار  تنمية  في 

 االبتدائية التنمر لدى تالميذ المرحلة 

االة محمد حمدي  

 أحمد 
4 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 

12 /8  /
2020 

االستراتيجياد   على  قائم  تدريبي  برنام   فاعلية 

المعرفية وما ورار المعرفة لخف  العبر المعرفي  

بالمرحلة   التحصي   منخفضي  لدى  المتعلم  والعجز 

 الثانوية 

نورة حجازي عبد  

 ال اار 

5 



 
 

 
 

 

 رسائل تم المشاركة في مناقشتها: 

 م أسم الباحث  الرسالة عنوان   الدرجة العلمية  تاريخ المناقشة جهة الدراسة 

كلية التربية  

جامعة   –

 حلوان 

طالب   ماجستير  2019يوليو  لدى  اإلبداعي  التفكير  مستوياد 

الفني   نحو  التعليم  بالتوجه  وعالقته 

 المستقب  

علي    شيمار

  مصافى

 الجمال 

 

1 

كلية التربية  

جامعة   –

 حلوان 

 

نوفمبر 

2019 

التفكير   ماجستير  مستوياد  في  الجانبي  الفروف 

لح  المشكالد لدى مرتفعي ومنخفضي  

 التحصي  من طالب المرحلة الثانوية 

أم  محمد  

عوض  

 مصافى 

2 

  -كلية التربية

 جامعة حلوان 
الشخصي،  دكتوراه  2020يوليو  الذكار  بين  السببية  العالقاد 

د  وياالنفعالي والمواوعي وك  من التج 

التعليم  وال من طالب  الفائقين  لدى  تجديد 

 الجامعي

محمد محمود 

على   عباس

 دسوقي

3 

كلية التربية  

جامعة   –

 حلوان 

سبتمبر 

2020 

فاعلية برنامج قائم على توجهات  دكتوراه 

أهداف اإلنجاز لتنمية التفكير 

االستراتيجي لدى طالب التعليم الفني 

منخفضي االنفعاالت التحصيلية  

 اإليجابية 

 

ساا حامد 

 محمد متولي 

 

 

 :  الدورات التدريبية وورش العمل بيان ب 

 أوال: كمتدرب: 



 
 

 
 

 تاريخ االنعقاد  الجهة المنظمة  الورشة  /الدورة 

How to select the right 

journal to submit your 

manuscript? 

Research Support 

Center- Helwan 

University 

1/9/2020 

أساليب القياس والتقويم وبناء المفردة 

 االختبارية 

مركز القياس والتقويم بوحدة ئدارة  

 مشروعاد تاوير التعليم العالي

24 ،25 /8 /

2020 

"أحدث أساليب التقييم في التعليم" 

سليط مستشار وزير   ةقدمتها د. هال

 التعليم البريطاني 

 2020/ 8/ 20 الجمعية المصرية للقياس والتقويم

أساسيات القياس والتقويم واعداد  

 االستبيانات اإللكترونية 

 2020/ 8/ 6 الجمعية المصرية للقياس والتقويم

 2020/ 7/ 16 الجمعية المصرية للقياس والتقويم تكنولوجيا فنيات البحث العلمي 

 2020/ 7/ 9 الجمعية المصرية للقياس والتقويم منصات التعليم عن بعد

 2020/ 25/6 والتقويمالجمعية المصرية للقياس  مهارات العرض الفعال

النمذجة البنائية والتحليل العاملي 

التوكيدي وتحليل المسار باستخدام 

 Amosبرنامج أموس 

المؤسسة القومية للبحوث  

 واالستشارات والتدريب 

28- 30/5 /

2020 

Online Quizes DAAD Kairo Akademie، 

 مركز تنمية القدراد بجامعة حلوان 

16  ،17  /4  /

2020 

البرام  ورشة   تحسين جودة  عم  حول 

وتفعي    التربية  كلياد  في  والتكوين 

دوراا في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش 

 والحوار 

للتربية   المصرية  الوطنية  اللجنة 

 والعلو  والثقافة 
  31إلى    29

 2019أكتوبر 



 
 

 
 

TOT مركز التاوير الوظيفي بجامعة حلوان  لبرنام  مودة الرئاسي

مع   التضامن  بالتعاون  وزارة 

 االجتماعي 

1  ،2    /4  /

2019 

ئدارة   أساليب التقويم الحديثة   بوحدة  والتقويم  القياس  مركز 

 مشروعاد تاوير التعليم العالي 

10  ،11  /2  /

2019 

ئدارة   Amosالتحلي  اإلحصائي   بوحدة  والتقويم  القياس  مركز 

 مشروعاد تاوير التعليم العالي

6 ،7 /2 /2019 

Technical Support in 

Proposal Writing for 

Erasumus+ Projects by 

Danielle Rawlings 

IRO – Helwan Univesity 14 /11/2018 

Effective Academic 

Writing 

Nature research 

ACADEMIES 

7 /11 /2018 

ايئة  ايدارة الجامعية  أعضار  قدراد  تنمية  مركز 

 التدريس

13  ،

14/11/2018 

Effective Academic 

Writing 

Helwan Ranking Unit 7/11/2018 

Quality in Research Helwan Ranking Unit 1/11/2018 

Research Funding and 

Collaboration 

Helwan Ranking Unit 31/10/2018 

ئدارة   التحلي  اإلحصائي المتقد   بوحدة  والتقويم  القياس  /  24،  23مركز 



 
 

 
 

 9/2018 مشروعاد تاوير التعليم العالي

بمصر   الفكرية  للملكية  العامة  الدورة 

 (برنام  التعليم عن بعد )
الفكرية،  للملكية  العالمية  المن مة 

المصري  االختراع  براراد  مكتب 

WIPO Academy , 

Egyptian Patent office  

الى  15 يوليو 

سبتمبر  14

2018 

Overview of Scival  2018/ 8/  31 وحدة التصنيف الدولي جامعة حلوان 

Proposal Writing for Post 

Docs 

DAAD Kairo AKademie 7  /5  /2018 

اكتشاف أخاار الل ة العربية في البحوث 

 وطرف عالجاا 
الخريجين   متابعة  التربية    –وحدة    –كلية 

 جامعة حلوان
17/8/2016 

مقاييس   باستخدا   ايدار  ماا   تصميم 

 Rubricsالتقدير 
بكلية   الاالبي  والتقويم  القياس  وحدة 

 التربية جامعة حلوان 
28/3/2016 

والقالية   المواوعية  االختباراد  ئعداد 

 وسلم التقدير 
والتقويم   القياس  بكلية  وحدة  الاالبي 

 التربية جامعة حلوان 
29/2/2016 

التربية   ندوة التابيقاد الحديثة في التعلم النقال كلية  التعليم  تكنولوجيا  قسم 

 جامعة حلوان 
 2016فبراير 

المدربين   االعتماد   -TOTتدريب  وتم 

 كمدرب معتمد باالتحاد 

المستدامة  للتنمية  العربي  اإلتحاد 

 والبيئة 
27-28 /12/2015 

ايئة  معايير الجودة في العملية التدريسية  أعضار  قدراد  تنمية  مركز 

 التدريس والقياداد بجامعة حلوان 
15-16 /12/2015 

Publishing in high 

ranking journals 

والتوثي    لألعال   القومي   –المركز 

  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

3 /5  /2015  

 

ايئة  استخدا  التكنولوجيا في التدريس  أعضار  قدراد  تنمية  / 29/4-28مركز 



 
 

 
 

 2015 التدريس والقياداد بجامعة حلوان 

التربية   توصيف البرام  والمقرراد  بكلية  الجودة  امان  وحدة 

 جامعة حلوان 
16/2/2015 

ايئة  مشروعاد البحوث التنافسية  أعضار  قدراد  تنمية  مركز 

 والقياداد بجامعة حلوان التدريس 
13-14/5 /

2014 

/  24/4-23 الايئة القومية لضمان الجودة  التقويم الذاتى لم سساد التعليم العالى 

2014 

الن رية    باستخدا   البياناد  تحلي  

 IRTالحديثة 
مركز القياس والتقويم الاالبي بجامعة  

 حلوان 
9-10/2/2014 

 10/2/2014-9 ياس والتقويم الاالبي بجامعة حلوان مركز الق ئدخال الفرداد وئجرار التعادل

 10/2/2014-9 مركز القياس والتقويم الاالبي بجامعة حلوان  ئنشار وتش ي  بنوك ايسئلة 

 10/2/2014-9 مركز القياس والتقويم الاالبي بجامعة حلوان  ئجراراد التصحيح وئعداد بنوك ايسئلة 

 8/1/2014 وحدة امان الجودة بكلية التربية جامعة حلوان  العلياعرض ومناقشة معايير الدراساد 

 6/1/2014 وحدة امان الجودة بكلية التربية جامعة حلوان  أعمال لجان وحدة امان الجودة

ايعمال  في  والقانونية  المالية  الجوانب 

 الجامعية 
ايئة  أعضار  قدراد  تنمية  مركز 

 التدريس والقياداد بجامعة حلوان 
24-25/12/ 

2013 

التربية   مواصفاد الورقة االمتحانية  بكلية  الجودة  امان  وحدة 

 جامعة حلوان 
16/12/2013 

ايئة  النشر العلمي أعضار  قدراد  تنمية  مركز 

 التدريس والقياداد بجامعة حلوان 
4-5/6/2013 

Conference Organization  مركز تنمية القدراد والتدريب

-19 المستمر



 
 

 
 

20/1/2011 

Time and Conference 

Management 

مركز تنمية القدراد والتدريب 

 6/1/2011 -5 المستمر

International Publishing of 

Research 

مركز تنمية القدراد والتدريب 

 -26 المستمر

27/5/2010 

Credit Hours Systems  مركز تنمية القدراد والتدريب

 المستمر
5- 6/1/2010 

Microsoft E-content 

development training 

Egyptian Education 

initiative   

2009 

ICDL 2009 كلية الحاسباد والمعلوماد جامعة حلوان 

التعليم   أنماط  في  االتصال  مااراد 

 المختلفة 
FLDP   مشروع تنمية قدراد أعضار

 ايئة التدريس والقياداد 

9- 11/9/2007 

مشروع تنمية قدراد أعضار   FLDP التدريس استخدا  التكنولوجيا في 

 ايئة التدريس والقياداد 

22– 

24/4/2007 

 10/8/2005-2 مشروع تاوير كلياد التربية FOEP استخدا  التكنولوجيا في التعليم 

-23 مشروع تاوير كلياد التربية FOEP التدريس الجامعي 

31/7/2005 

مشروع تنمية قدراد أعضار   FLDP مااراد البحث العلمي

 ايئة التدريس والقياداد 

6-9/6/2005 

 

 درب  ثانيا:  كم



 
 

 
 

 .2020المشاركة كمدرب في مشروع "مودة" الرئاسي بالتعاون من وزارة التضامن االجتماعي في ديسمبر  -

 .2019ديسمبر المشاركة كمدرب في مشروع "مودة" الرئاسي بالتعاون من وزارة التضامن االجتماعي في  -

المشاركة كمدرب في مشروع "مرودة" الرئاسري بالتعراون مرن وزارة التضرامن االجتمراعي، حيرث ترم تردريب  -

 .2019( طالب وطالبة من طالب جامعة حلوان في أبري  101)

جامعررة حلرروان كخبيررر فرري مركررز القيرراس والتقررويم بجامعررة حلرروان  عمرر  زيررارة متابعررة ئلررى كليررة الصرريدلة -

9/11/2018. 

جامعة حلوان  –كلية التربية " االختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية"المشاركة كمدرب في ورشة عم    -

24 /10/2018. 

" االختبارات الموضوعية التي تصححح للكترونيحا وفحد جحدول المواصحفات"المشاركة كمدرب في ورشة عم    -

 .10/2018/ 15جامعة حلوان  –كلية الخدمة االجتماعية 

دعم فني لتوصحيف مقحررات قسحم العلحوم ايساسحية بايكاديميحة الحدي حة "المشاركة كمدرب في دورة تدريبية   -

 بالمعادي  اإلدارة  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  لعلو   الحديثة ايكاديمية  "لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة بالمعادي

 .ظارا 2-صباحا  9من الساعة  28/11/2015-26من 

كليرة  "الدبلوم العحام –دعم فني لتوصيفات برامج مرحلة الدراسات العليا " المشاركة كمدرب في ورشة عم    -

 .  3/11/2014 جامعة حلوان –التربية 

حاصلين على للمعلمين غير ال في برنامج التأهيل التربوي لمقرر سيكولوجية التعلم الفعال"المشاركة كمدرب   -

وكلية التربية جامعة عين شرمس مرن  جامعة حلوان–التربية    في ئطار التعاون المشترك بين كلية  "مؤهل تربوي

  .27/6/2014ئلى  11/4/2014

ببيرف القررأن دار خديجرة بنرف خويلرد " مهحارات التفكيحر اإليجحابي"المشاركة كمدرب في ورشة عم  بعنوان   -

 .2013يونيو 



 
 

 
 

ببيرف القررأن دار خديجرة بنرف خويلرد يوليرو " ء اإلجتمحاعيالحذكا"المشاركة كمدرب في ورشة عمر  بعنروان   -

2013. 

 .2012بجمعية صناع الحياة مايو " الذكاءات المتعددة"المشاركة كمدرب فى ورشة عم  بعنوان  -

فرري الفترررة مررن " مهححارات التخطححيط ، والمراقبححة ، والتقححويم"المشرراركة كمرردرب فرري البرنررام  الترردريبي  -

 .31/12/2009ئلى  15/10/2009

 

 بيان بالمؤتمرات العلمية: 

أثةرمالتفكيةرمحضور والمشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي للتعليم عن بعد: التحدديات والفدرص بعندوان   -

 .2020يوليو  27 -25  خالل الفترة لدىمالطالبمااإلبداعيمالمدعلمبةللاقعمالم ززمفيمالتلجهةتماألكةديمي

جامعدة حلدوان المقدام بكليدة السدياحة والفنداد   التربيةحضور المؤتمر الدولي الثاني العلمي التاسع عشر كلية  -

 .2020فبراير  27 -26

حضور والمشاركة ببحث في المؤتمر العربي الدولي الثاني للمسئولية المجتمعية للجامعات )التزام وتشريعات(  -

معات من وجهة نظر الطالب والتوجهات الحدي ة لتحقيحد المسحلولية تقييم معمل علم النفس في الجا  "مبعنوان  

 .2019نوفمبر  4 -3خالل الفترة  "مالمجتمعية )دراسة استطالعية(

المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية جامعة حلوان الثامن للجمعية المصدرية للكمبيدوتر التعليمدي حضور   -

 .2019أغسطس  19-18بعنوان  معلم القرن الواحد والعشرين  في الفترة من 

حضور المؤتمر الثاني والثالثون لعلم النفس في مصر والرابع والعشرون العربدي لعلدم الدنفس والدذي تن مد   -

 .2016أبريل  10 – 9الجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من 

جامعة حلوان تحت عنوان  مسدتقبل   ب اد اآلحضور ومشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية   -

 .2016مارس  16- 15الدراسات البينية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  والمنعقد في الفترة من 

حضور وعضو لجنة تن يم )لجنة التسجيل واالستقبال( المدؤتمر العلمدي السدنوي الثدامن عشدر لكليدة التربيدة  -

 .2015نوفمبر  19- 18المصرية  والذي أقيم في الفترة من جامعة حلوان بعنوان  التربية ودعم الشخصية 

حضور المؤتمر السنوي التاسع والعشددرون لعلددم الددنفس فددي مصددر والحددادي والعشددرون العربددي لعلددم  -

النفس والذي تن م  الجمعية المصددرية للدراسددات النفسددية تحددت رعايددة شدديوف علددم الددنفس فددي مصددر 

 .1/4/2013 – 30/3والوطن العربي في الفترة من 



 
 

 
 

 التربية كليات يف المعلم إعداد مستقبل  ر بعنوانعش  السادس  التربية جامعة حلوان  كلية  مؤتمر  حضور -

   .2010  والمنعقد في أبريل يالعرب بالعالم التطوير عملية يف العلمية الجمعيات وجهود

إعداد المعلم وتنميت ، آفا   جامعة حلوان بعنوان   –حضور المؤتمر العلمي الدولي األول كلية التربية   -

 .2008أبريل  22-21واستراتيجيات التطوير   يالتعاون الدول

حضور المؤتمر العلمي الرابع عشر  اكتشاف الموهوبين والمتفددوقين ورعددايتهم وتعلدديمهم فددي الددوطن  -

، وعضددو لجنددة 2006مددارس  20-19جامعددة حلددوان   –والمددومول   كليددة التربيددة  العربي بين الواقددع  

 االستقبال والتسجيل.

حضور المؤتمر العلمي الثالث عشر المددؤتمر العلمددي الثالددث عشددر   التربيددة وأفددا  جديدددة فددي تعلدديم  -

ارس مدد   14  -  13االحتياجات الخاصة )المعاقدون والموهدوبدون( في الددوطن العربدددي  ،    يورعاية ذو

 ، وعضو لجنة االستقبال والتسجيل.2005

التربية وأفا  جديدة في تعلدديم الفئددات المهمشددة   –حضور المؤتمر العلمي الثاني عشر   التعليم للجميع   -

 ، وعضو لجنة االستقبال والتسجيل.2004مارس  29-28في الوطن العربي   

 آلن(.إلى ا 2007حضور مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية ) -

 

 المشاركة في المشروعات البحثية 

إنشةءملتحديثملتطبية مأدلةاماتسةتبيةنةتملاسةتطالعةتمالةرأ مفةيممشروع عضو ضمن فريق  -

 (. 2020-2015)  حلوان  لجامعةات المصاحبة للخطة االستراتيجية  ضمن المشروع  الجةم ا

ضددمن   التربيةاتطةليرمنمةلممتةب ةاملتنميةاممهةةراتم ريجةيمكليةامممشروع  عضو ضمن فريق   -

 (. 2020-2015) حلوان  لجامعةات المصاحبة للخطة االستراتيجية  المشروع

 

 المشاركة في تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير، والساهمة في إنشاء المعامل:  

 منسق برنامج دبلوم عام مسار اختصاصي نفسي. -

التربددوي لمرحلددة الدددبلوم المهنددي عددام المشاركة في إعداد وجمع توصدديف مقددررات قسددم علددم الددنفس   -

2012. 

 .2012المشاركة في إعداد وجمع توصيف مقررات قسم علم النفس التربوي لمرحلة الماجستير عام  -

 .2012المشاركة في إعداد وجمع توصيف مقررات قسم علم النفس التربوي لمرحلة الدكتوراه عام  -



 
 

 
 

المعمل التجريبي لقسم علددم الددنفس التربددوي سددعيا عضو لجنة المعامل بالكلية وتقديم تقرير مفصل عن   -

 لتطويره.

 .2014عضو مشارك في برنامج التوهيل التربوي للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوي عام  -

 .2009عام  -كادر المعلم -و مشارك فى برنامج تطوير معلم التعليم العام عض -

 التقويم بجامعة حلوان.عضو مشارك في لجنة تصميم االستبيانات بمركز القياس و -

 وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي. –عضو مشارك في إعداد دليل التقويم واالمتحانات  -

 

 إدارة الوحدات الخاصة والمعامل في القسم والكلية والجامعة 

 .2014/2015عضو لجنة المعامل بالكلية عن العام الجامعي  -

 وحتى تاريخ . 2015/2016العام الجامعي  منذعضو مجلس إدارة بوحدة متابعة الخريجين بالكلية  -

 وحتى تاريخ . 2018ممثل الكلية لوحدة التصنيف الدولي منذ مايو  -

 وحتى تاريخ . 2018نائب مدير موحدة القياس والتقويم بالكلية منذ سبتمبر  -

 

 المساهمة في األنشطة الطالبية 

المشاركة في فعاليات اليوم البيئي  اليوم األخضر  مع طالب الفرقة الثانية شعبة علوم أساسددي بتدداري   -

26/11/2015. 

-21 أفعددل  بتدداري     بدددعم جددوائز أفضددل خددريج تحددت شددعار  المشاركة في فعاليددات األسددبوع البيئددي -

25/2/2016. 

رئاسددي بالتعدداون مددع وزارة المشدداركة كمدددرب فددي تدددريب طددالب الجامعددة علددى برنددامج  مددودة  ال -

 بهدف الحد من نسب الطال .حتى األن  2018التضامن االجتماعي في أبريل 

 حتى اآلن. 2017المشاركة في فعاليات يوم الخريجين منذ  -

 المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع 

 تقييم الخريج لبرامج الكلية ومالءمتها لسو  العمل. إعداد استبيان -

 إعداد استبيان تقييم خريج الكلية لسو  العمل. -

 إعداد استبيان تقييم سو  العمل للكلية. -



 
 

 
 

المشاركة الفعالة وعضو لجنة االستقبال في اليددوم العددالمي لددذوي اإلعاقددة بقاعددة المددؤتمرات بالجامعددة  -

 .2015/ 12/ 3بتاري  

 . 2015/2016عالة في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في العام الجامعي المشاركة الف -

 .2015/2016المشاركة في إعداد دليل اإلرشاد األكاديمي لطالب الدراسات العليا عام  -

 .2015/2016تم المشاركة في إعداد دليل الدراسات العليا والالئحة الداخلية للدراسات العليا عام  -

 . 2017/2018في فعاليات ملتقى التو يف والخريجين في العام الجامعي  المشاركة الفعالة  -

 . 2018/2019المشاركة الفعالة في فعاليات ملتقى التو يف والخريجين في العام الجامعي  -

 

 الجمعيات العلمية المشتركة فيها 

 وحتى اآلن. 2003عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية منذ عام  -

 ن.حتى اآل 2011يين النفسيين منذ عضو رابطة األخصائ -

 .حتى اآلن عضو الجمعية المصرية للقياس والتقويم -

 

 أعمال اللجان المختلفة   ي المشاركة ف 

 . 2013وحتى  2011عام  ذبمرحلة الدراسات العليا من يمرشد أكاديم -

 .  2014/  2013عضو لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي  -

 .2014/2015نائب رئيس لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي  -

 .2015/2016رئيس لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي  -

 .2014/2015الل العام الجامعي عضو لجنة المعامل بالكلية خ -

 وحتى تاريخ . 2015عضو مجلس ادارة بوحدة متابعة الخريجين بالكلية منذ عام  -

 .2020/ 2019منسق لجنة القياس وتقويم األداء بوحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي  -

 

 الجوائز التي تم الحصول عليها 

جائزة البحوث المتميزة المقدمة من شباب علماء النفس من الجمعيددة المصددرية للدراسددات النفسددية عددن  -

 . 29/1/2012رسالة الدكتوراه، 



 
 

 
 

 


