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ت. 1� �����ا� ا���

  

       .الحاروني حسانين مصطفى محمد علي   : ��������

���
�� 	��� �����
�� : ������� ��� ������ –  "���#–  $��� ���%28/12/1955�  
  .خمسة أبناء متزوج ويعول: ������ ���������
������ ������ : 	������ ����� ��  

������������� � :������� ����� ��  
 ����������� !��": '(��#  

  

 #����$����  "�����)Areas of Research Focus( :"'���� ����(�� !�� ����� �(��)� 

 

1. ������ +��� .  

2. ",����� +����� 

3. "������� +����� .  

ت. 2� :����وا��� ا�������� ا���

 

2/1 /�������: 

سنة   الدرجة العلمية   م
  التخرج

  عنوان الرسالة  التخصص

��� ��0/.   �1995  هالدكتورا  1
1
�����  

" !34 5�� ������6� #�(����� ���0�
"��0��� �������"  

��� ��0/.   �1989 الماجستير  2
1
����� 

 �0��������� !34 5�� "�� ��  

�#   �1982  البكالوريوس  3�����
 ������� �7��� �� �������
 !��8� .0���
9�:�� ����� ;� <��� ��� ��� ��� �� ��� ���36�.  

4  ��� �
���� ������� ",  
��� 
1986�  

 ./0�� ���
1
����� 

 <��� ��� ��� ��� ��  

5   �
��� #������
���3��  

��
��= 
1986�  

 #������
���36�  

  <��� ��� ��� ��� �� > ����
 ������� ���?
 >���36� #������

"�����. 
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2/2 /9�@
��� ���
����� A�� +
���� ��� �������= 
= �����B �/�@
 1=:  

  الجھة  طبيعة الوظيفة  الفترة الزمنية من وإلى   الوظيفة   م

1   �)�* ��(+��� 

  

 ,�������2011 -�.  
 ��(��2012  �

) /���2012.(  

      ����� �� ��% 1  ������� ���
–   ���(% ,("��� ���(   

2   �)�* ��(+��� 

  

�����# ,�2011   -�.
 ��(��2012 �  

) /���2011.(  

   ����� �� ��% 1  ������� ���
–   ���(% ,("��� ���(   

3  

  

  

������� ����� �� '(��#   ,�25/5/2008�   
      �2�% ���22�� �22�  ��22����� �22���

������� ,��3 ���(   
  ��% ��)� ����� �� 

�������  

 ,�25/5/2008� 
�����
 -�3�2011�.  

   �222222222222222222222222222222222��4�
�����./�����(�#  

�2�% ���22�� �22�  ��22����� �22���
������� ,��3 ���(   

  ��(222222222�� '(�222222222�#) '(�222222222�#
5�(+�(  

 ,�28/7/2002� 
 -�3�25/5/2008�  

  �2�% ���22�� �22�  ��22����� �22���
������� ,��3 ���(   

  ��222����� ���222�� �222� '(�222�# 
����(��  

,�  ������ 1998 
-�. ������ 2005.  

     6�(�.   �22222������� 7(22222������ �22222�%� �22222��
���� ������� 1  ,(�8� ��"�  

  ���� ������� ����� ��   ,�25/6/1995�  
 -�3�28/7/2002� 

  

  ��% ����� ��  ������� ����
������� ,��3 ���(   

    
��(�� ����  

 ,�8/8/1989�.  
-�3� 25/6/1995�  

  ��% ����� ��  ������� ����
������� ,��3 ���(   

  ����   ,�15/11/1983�.  
-�3� 8 /8/1989�.  

  ��% ����� ��  ������� ����
������� ,��3 ���(   

4   ������� �9�� ����
���:�;� 7(�������  

 ������ ,�1975 
-�3�15/11/1983�  

  �<�(� ���� ������� 6��*��
������� �������  
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�@�3� :!�0� +� ", 	������ #���� � ���� ���
C �
� �,�=.  

/4 /#������
 #��
��� ���
���� ��� # ���� "���:  

  السنة  المنفذة للدورةالجھة   مكان إقامة الدورة  دورةعنوان ال  م

1  
 �����22222222222222222�� �22222222222222222���

	�=� >�(3�� ICTP  

  ������� ���  ,��3 ���(   2006�  

2  
 �2222���� 	2222
 �2222��<�� 6���
 ?222222��� 	222222���� @2222223���

 7(������ ���+  

 ,(2222222�� ,"2222222�– 
 �222������ �222�� -222���

����  

���� ������� ���   ,� 6����� 	

15/1/2000 1

26/1/2000  

3  
 7(222222222222��<��� ?�2222222222223 6���
 �22222222222222222�(��� �22222222222222222A��3��

������ (� �������  

 ,(2222222�� ,"2222222�– 
 �222������ �222�� -222���

����  

���� ������� ���   �����
 	

1999�.  

4  
 7��(22222222222222222�� �����2222222222222222��

 722222222222222����B�22222222222222��4���C 
 	���� @3��� �����  

 ,(2222222�� ,"2222222�– 
 �222������ �222�� -222���

����  

���� ������� ���   ,� 6����� 	

9/6/1999 

 -�.
23/6/1999�  

  

�@�3� : 	� ��
� +�� #����:�� �
� �,�=#��
���.  

  

ت��ا�� ا�. 3����� ا������ وا�

  
  السنة  طبيعتھا  سبب نيل الجائزة  الجھة المانحة للجائزة  عنوان الجائزة  م

  � يوجد  1
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 ا���ر�ــ�. 4

4/1 /.������ ���
����� A�� +
���� ���:  

  السنة والشھر  الجامعة  مستوى المقرر  المقرر  م

مقدمة في )  3401علنف(  1
  التربوي ا�حصاء

جامعة السلطان   سالبكالوريو
  قابوس  

  م2012خريف

القياس النفسي )  4000علنف(  2
  والتقويم التربوي

جامعة السلطان   سالبكالوريو
  قابوس  

  م2012خريف

حلقة بحث في )  6213علنف(  3
    التعلم والتعليم

  ماجستير

  )تعليم وتعلم(

جامعة السلطان 
  قابوس  

  م2012خريف

قضايا ) 0402703علنف(  4
  بحثية في التخصص

علم (دكتوراه 
  )النفس التربوي

  م2011  حلوان جامعة

دكتوراه   علم النفس المعرفي  5
اختياري لباقي (

  )ا9قسام التربوية

  م2011  حلوان جامعة

القياس النفسي )  4000علنف(  6
  والتقويم التربوي

جامعة السلطان   سالبكالوريو
  قابوس  

  م2011خريف

جامعة السلطان   سالبكالوريو  مناھج بحث)  5200علنف(  7
  قابوس  

  م2011خريف

المقاييس ) 5350علنف(  8
  وا�ختبارات المھنية

جامعة السلطان   سالبكالوريو
  قابوس  

  م2011خريف

  م2011م و2010  حلوان جامعة  سالبكالوريو  سيكولوجية ا�بداع  9

- 2010من    حلوان جامعة  سالبكالوريو  القياس النفسي والتقويم التربوي  10

  م2011

 - 2005من   حلوان جامعة  سالبكالوريو  تطوير ا�ختبار وإدارته  11

  م2008

 -م2005من   حلوان جامعة  سالبكالوريو  علم النفس المدرسي  12
  م  2006

  م2007  حلوان جامعة  الدبلوم الخاصة  مناھج البحث  13

- 2005من   حلوان جامعة  سالبكالوريو  علم نفس النمو  14

  م2007

 –م 2008من   حلوان جامعة  الماجستير  علم النفس المعرفي  15

  م2010

 –م 2008من   حلوان جامعة  الماجستير  القياس والتقويم  17

  م2011

 –م 2008من   حلوان جامعة  الماجستير  تنمية التفكير  18

  م2011

  م2005  حلوان جامعة  سالبكالوريو  علم نفس الفروق الفردية  19

  م2005  حلوان جامعة  سالبكالوريو  إلى علم النفس المدخل  20

  م2005/2006 جامعة حلوان  دبلوم إرشاد  الموھوبون والمتفوقون  21

دبلوم افتراضي    ا�دارة ةسيكولوجي  22
في التربية 
  المقارنة

  م2005/2006  حلوان جامعة

23          

القياس النفسي ) 3201علنف (  24
  و التقويم التربوي

كلية التربية   سالبكالوريو
بصور وزارة 
التعليم العالي 
 بسلطنة عمان

م إلى 1998من 
  م2005

م إلى 1998من كلية التربية   سالبكالوريو  التقويم التربوي) 0004علنف (  25
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بصور وزارة 
التعليم العالي 
 بسلطنة عمان

 م2005

كلية التربية   سالبكالوريو  وا�حصاء  مناھج البحث  26
بصور وزارة 

العالي التعليم 
 بسلطنة عمان

م إلى 1998من 
 م2005

علم نفس النمو ) 3100علنف (  27
  والصحة النفسية

كلية التربية   سالبكالوريو
بصور وزارة 
التعليم العالي 
 بسلطنة عمان

 م 1998من 

  م1997 جامعة حلوان  الدبلوم العام  أسس نفسية وتربوية  28

  م1996  حلوان جامعة  سالبكالوريو  القراءة ةسيكولوجي  29

-م 1995من   حلوان جامعة  سالبكالوريو  علم النفس التعليمي  30

  م1998

  
�@�3� :.������ ��0�?�� ���/�� �0��� ���, #�� "��� ������� 	� ���� �,�=.  

  
4/2 /;���:��� A�� 9��:6�
 D��
��� �������:  
سنة   اسم الطالب  م

  التخرج

ماجستير   الدور  الجامعة  عنوان الرسالة
أم 

  دكتوراة

  	�(D ��E
 ��� 2012� �22�3�� 	22<��� C22�%:�� ������(22� 
�222222%(���  	���(222222�F� �222222������

���( �� >:" ,� ���� G��. 

���(  
,��3 

 ��)�� مشارك
���� (� 

1  4
(3 ,����  2012�   H( ��(� E�����	���(�F�  >:"�
 6��22222222<�� ?:22222222� ,22222222� �22222222��( ��

 ?�A����� ���(����	�(����  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
���� (�  

2   ��3� ���3�
	�*  

2011�   �22� 	22
 �22��(�3 /22%��� ���22��
 �(22�%� �22���(A�� �223���(� ���22��
 7��(2222� I2222�� �2222����� (2222����(


6�(��� �3� �( �B�� ?<���  

 ���( 
,��3  

مشرف 
  رئيس

 ��(��
���� (�  

3   ��D���. G�+�
����  

2011�   6J(2222222�� 6�(222222�*� $�(222222��� �222222��(

 ,2222� �2222��� G�222� �2222�(��� 6���'222��
 ��2���� ,2� -2��F� �<3�� '��:�
 K'�2222222���� �����2222222�(� 	2222222�(�F�
 7(2222222������ 	�(2222222���� 	222222
�����

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
�������  
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)>"3 ��# ��E
 K'���(  

4   ��� ��3� -��
	%��� ���3��  

2011�   L2222<� C2222�%:�� "�2222M�� ��2222��
 �22223���� '2222��:� G�2222� ?�<�2222����

����(A��  

 ���( 
,��3  

مشرف 
  رئيس

 ��(��
���� (�  

5   ��� ��3� ,��#
��3� ��(���  

2011�   	22������B� ��22�<��� /22� ���22"�
 �2��
�� -2� ��2A#� 72����B� ���
 �2222������ �2222�� >:2222" 7(2222D( ���

����� �3�  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
�������  

6  ��3# ������ ,��# 
/��"  

2010�   ��222222222���� "(222222222��# ,�222222222� �222222222%:���
 ,�22�� *(22 �;� �22��
��� 	22������;�
 ���2222+ >:2222" ��2222� ���2222�� 6J(2222��

=� >2222�(3�� �22223� ���(2222D( ��� 	2222�
 �2�% N������� ��(�� N������ "(��#

������ (� ������  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
�������  

7  �+(D ��3� ��(D  
�)��� .������ ��   م2009
 	��(���� �����

 �222222�����;� 7���222222<�� �222222���� 	222222

 �22��<���� �22����� �22������ >:22"�
 ����22222� ?:22222� ,22222� ���(�22222���

	���� ����� 6�(�  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
���� (�  

8   ��(3+ ,��+
"<�� -�"��  

�����2222 ��� J(�'2222�� 7��(2222	 �G�2222   م2008
 ,222� ��)��2224�� ,�<)(222��� >:222"��
7(�22M(���� �22�� 7(���22� ��' 

����(A�� �3���(�  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
���� (�  

9   ���� 	�(�#
,(�A� ��3�  

�� ������� .������ ��	 3?   م2008�(

 ������ ����F� >��� 7:�+���

 	��� ��� J(�'��)�M���� ?�"(  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
�������  

10   ��� �D(" ��3�
	"(���  

2006�   ���222222222<� "(222222222��# ,�222222222� �222222222%:���
 �2222222������� 72222222����B� 7(3�2222222�

)�����(�22222222222222222�B�1 �22222222222222222��(����� (
 >:"�� �)(���) O(
��B�1 

 ���( 
,��3  

مشرف 
  رئيس

 ��(��
���� (�  
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���222222222222��� ( ?�222222222222�3��� ,�222222222222��
 �222222�� ���222222�� �2222223� ���(222222D( ���

7����B�  

11   ��(<�� ��� 	�
��� ��D���.  

2003   �222222222���
�� �� ?(�222222222+F� ���222222222"�
 	22
 ��22���� ?22�"�� 7(22���"��

6������ ����"�� �3��  

 ���( 
,��3  

��)��   مشارك
���� (�  

  
  

4/3 /������� +E���� �:��0�:  
  
  

تاريخ   اسم الطالب  م
  المناقشة

ماجستير   الدور  الجامعة  عنوان الرسالة
أم 

  دكتوراة

1   ?(� ,�3 ��3�
,(3�
  

�2011   	222�:<� 	222 :� $�(222��� �222��(

	��222222� 	�(222222���� /222222���� 	222222
  

��2222�#I  >:2222" G�2222� >(2222)��B�
*�� ����� 	
 ����(A�� �3����  

 ���( 
"���#  

   ��(��
�������  

2   ��� 	3�
 ����
���  

���222   م2010�� 	222
 H�22�<� $�(222��� �22��(

 P(22��
 ,���22D��� 	���22�;� �22������
��)���;� 7(��E��(� ,��������  

 ���( 
 	��
/���  

   ��(��
�������  

3   �(+D ��D���.
��3#  

2009�   I222222�� 	222222
 	222222��+�� J(�'222222��
 �2222��(����� �2222�
����� �)(2222����
 �222����(� C222�%:�� �222���� ����
 ,22� �22��� ��22� O�22���� 	���(22�F�

������� ��� >:"  

 ���( 
,��3  

   ��(��
�������  

4   ��� ,(��+
��� ��3# ��4���  

2009   ��(2 ��� ����� �� ��<� ���"�
 �2222���(A�� �22223���(� 	2222
 �2222��( ���

 7(22�"��� 6��22 �� ���(22�� J�22M
?���� L��  

 ���( 
"���#  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��(��
�������  

5   ,��3 ��3�
,����  

	 �2��4)7   م2008� �)(% $�(��� ���(

 �22A� J(22<� 	22
 6��22����� 7�J(��'22��
 �2222222%(��� �2222222������ �2222222����� ���2222222��

 ���( 
"���#  

   ��(��
�������  
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 ���22�� �22� �22���� �223� �(22 �B��
�222��� �222A�(A�� �222%���� >:222" ��22� 

�������  

6   ��D���. �(��
��3� ?�(�  

�I(22222222222�� 7(22222222222   م2008�� 7(22222222222D( ��
 ?222�"�� Q222� ?222���� �2223� ?(22�"F�
 7��2222222�9���� I2222222�� J�2222222M 	2222222


��
�� ������� �������  

 ���( 
6�D(<��  

   ��(��
���� (�  

7   ��3# ,�3 �����
,����  

922222<   م2007�� H�22222�<� $�(22222��� �22222��(

 ��2+� -2� 	22
 	2������ ��R2���

 >:22" G�22� �22����� ���22��� I22��
	�(���� ������  

 ���( 
,��3  

   ��(��
���� (�  

  

�@�3� :�:��0��� 
= 9��:�� #�'� ���� #3��� 	� F)��0 �,�=.  

4/3 /��������� G(���0��� ��
��4� ��������� �����ٕ
 ) #����� ��� G(���0� ��
��4�� ������� ���� +���

 "���, �������:��� 
= >���������� G������� 4���4� ��
���4�
 >!3���4�� �������� #���)���� 9��I����

���
����� 
= �������� 
= .
��
������(:  

القسم أو   السنة  نوع المھمة  م
  الجامعة

لقسم علم  المشاركة في توصيف مقررات الماجستير والدكتوراه  
  بنظام الساعات المعتمدة النفس التربوي

قسم علم النفس   م2009- م2008
 - التربوي 

  جامعة حلوان

ا�شراف  والمشاركة في إعداد  ثNثة مؤتمرات علمية داخلية بالقسم   
بمشاركة جميع أعضاء القسم والباحثين  - في فترة رئاستي للقسم -

 .المسجلين من الخارج

  

قسم علم النفس   م 2010 -م2008 
 - التربوي 

  جامعة حلوان

ا�شراف على تطوير كل من  معملي علم نفس التعلم ، والمعمل   
 الرقمي 

  

قسم علم النفس   م2009
 - التربوي 

  جامعة حلوان

  

  

  

4/4 /��:�6� "�34��:  .
��
������ !34� ��:�6�
 9��:6�)��
 	B(  
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  تفاصيل الدور  السنة  المستوى الدراسي  عدد الطNب  م

) ا�رشاد اWكاديمي(  م2010/2011  الدبلوم العام  )طالبا 13(  1

 بنظام الساعات المعتمدة 

  

بنظام ) ا�رشاد اWكاديمي(  م209/2010  الدبلوم العام  )طالبا 15(  2
  الساعات المعتمدة

  

  

 ا����
ت. 5

   

5/1 /� ����6�������� �������� 	�����
:  

  :اللجان على مستوى القسم/ 5/1/1

  الدور  التاريخ  اسم اللجنة  م

  رئيسا   م2011-م 2008  مجلس قسم علم النفس التربوي   1

  عضوا  م2010- 2006من   لجنة الجدول  2

  عضوا  اXن..  2005منذ   لجنة التكافل الطNبي  3

4        

 
  :اللجان على مستوى الكلية/ 5/1/2

  الدور  التاريخ  اسم اللجنة  م

  ارئيس  م 2012 -م2011  وحدة التقويم وا�متحانات   1

  اعضو  م2011-م 2008  مجلس كلية التربية    2

  امنسق  م2011-م 2008  لجنة ا�رشاد اWكاديمي بوحدة ضمان الجودة   3

مركز ا�رشاد النفسي ورعاية ذوي الحاجات مجلس إدارة   4
  الخاصة

  اعضو  م2006

  اعضو  م2006  لجنة تنمية المجتمع وشئون البيئة   5

  اعضو  م2011-م 2008   الدراسات العليا والبحوثلجنة   6

  

  

  
  :المشاركات في لجان ومؤسسات خارج الجامعة/ 5/1/4

  الدور  التاريخ  اسم اللجنة  م

 :المركز القومي للتقويم وا�متحانات بمصر  1

  

المش[[اركة ف[[ي برن[[امج تق[[ويم أداء   م1991
المعل[[[[[م ف[[[[[ي المراح[[[[[ل الدراس[[[[[ية 

  المختلفة

 :المركز القومي للتقويم وا�متحانات بمصر  2
  

تطبيق وتص[حيح اختي[ارات ا�ب[داع   م1991
للتNمي[[[ذ المتف[[[وقين ف[[[ي الش[[[ھادة 

ف[[[[[ي مش[[[[[روع تنمي[[[[[ة  ا�عدادي[[[[[ة

  .واكتشاف الموھوبين والمبدعين
  

  :اللجان على مستوى الجامعة/ 5/1/3

  الدور  التاريخ  اسم اللجنة  م

1        

2        
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 :المركز القومي للتقويم وا�متحانات بمصر  3

  

ف[[[ي ورش عم[[[ل  بالت[[[دريب ش[[[ارك  م1992 –م 1991
يعقدھا المركز با�شتراك مع كليات 

م[[[ن المؤسس[[[ات  التربي[[[ة وغيرھ[[[ا
  .التربوية 

  

  

 :اWكاديمية المھنية للمعلمين بمصر  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2009

 شارك م[ع خب[راء القي[اس والتق[ويم

الق[[[ومي  وبا�ش[[[تراك م[[[ع المرك[[[ز
، ف[[ي تص[[ميم للتق[[ويم وا�متحان[[ات
م[[[[[ن اWس[[[[[ئلة  مجموع[[[[[ة كبي[[[[[رة

الموض[[[[[وعية، �س[[[[[تخدامھا ف[[[[[ي 
اختبارات كادر المعلم ؛ بغرض منح 
ت[[راخيص مزاول[[ة مھن[[ة الت[[دريس 

  .للمعلمين

5    

 :اWكاديمية المھنية للمعلمين بمصر

  

اWكاديمي[[[ة المش[[[اركة ف[[[ي أعم[[[ال   م2009/م208
المھني[[[ة للمعلم[[[ين من[[[ذ إنش[[[[ائھا، 
وذل[[[[[[ك بإع[[[[[[داد الم[[[[[[ادة العلمي[[[[[[ة  

ب[[[[[[[المكون الترب[[[[[[[وي المرتبط[[[[[[[ة 
للمعلم[[ين ف[[ي مص[[ر كم[[واد داعم[[ة 

  .في اختبارات كادر المعلم

6    

 :اWكاديمية المھنية للمعلمين بمصر

  

في تدريب المعلمين عل[ى  المشاركة  م2010/م2009
مس[[[توى القط[[[ر المص[[[ري ف[[[ي ك[[[ل 
محافظ[[[[[[[[[ات الجمھوري[[[[[[[[[ة م[[[[[[[[[ن 

وبالب[[ث ) الفي[[ديو ك[[ونفرانس(خ[[Nل
التس[[[جيلي ف[[[ي القن[[[وات التعليمي[[[ة 

  .بالتليفزيون المصري

7    

  

 :المركز القومي لتطوير المناھج بمصر

  

  

  

  

مرك[ز تط[[وير المش[اركة ف[ي أعم[[ال   م2012
المحكم[[ين المن[[اھج ب[[الوزارة كأح[[د 

على مناھج اللغة العربية بالمرحل[ة 
ا�بتدائي[[[[ة م[[[[[ن الناحي[[[[[ة اللغوي[[[[[ة 

، وذل[[[[[ك بغ[[[[[رض ةوالس[[[[[يكولوجي
انتق[[[اء أفض[[[ل الكت[[[ب المقدم[[[ة م[[[ن 

  المتسابقين كأفراد أو دور للنشر

 :المركز القومي لتطوير المناھج بمصر  8

  

ش[[ارك ف[[ي العدي[[د م[[ن ورش العم[[ل   م2009
العدي[د مع خبراء التعليم ف[ي تحك[يم 

م[[[[ن المق[[[[ررات  المطروح[[[[ة ف[[[[ي 
 .مراحل التعليم العام والفني

  

الھيئ[[[ة القومي[[[ة لض[[[مان الج[[[ودة وا�عتم[[[اد   9
 :بمصر

  

  

  

  

  

م[[[[درب د بھيئ[[[[ة ض[[[[مات الج[[[[ودة   م حتى اXن2009
وا�عتماد بجمھورية مصر العربي[ة 
، وق[[ام بتنفي[[ذ العدي[[د م[[ن ال[[دورات 
التدريبية بالھيئة Wساتذة الجامعات 

بعملية الدعم الفني للعدي[د م[ن وقام 
الم[[دارس وري[[اض اWطف[[ال التابع[[ة 

  .لوزارة التربية والتعليم

الھيئ[[[ة القومي[[[ة لض[[[مان الج[[[ودة وا�عتم[[[اد   10
 :بمصر

  

  

  

مراج[[[ع بالھيئ[[[ة ؛ وذل[[[ك لك[[[ل م[[[ن   م حتى اXن2009
التعليم قبل الجامعي والتعليم الع[الي 
، وق[[[[ام ب[[[[التحكيم  عل[[[[ى خريط[[[[ة 

أدوات القي[[[[[اس الم[[[[[نھج وبع[[[[[ض 
 .المستخدمة في المراجعة

  



11 

  

  
  
5/1/5 / +�� J�

 #��K��� ������������� �)��=
 ���4�  ) :������� �)��C(  
 
  السنة  الجھة المنظمة  عنوان المحاضرة  م

بن[[اء  –كي[[ف تص[[مم امتحان[[ا لطNب[[ك  1
 ا�ختبارات المقالية والموضوعية

 م2006  جامعة حلوان

بن[[اء  –كي[[ف تص[[مم امتحان[[ا لطNب[[ك  2
 ا�ختبارات المقالية والموضوعية

 م2007  جامعة حلوان

 

5/2 /������ A�B ��� ��� #������ )	3��� Q�� ���(  
  

5/2/1 /������� $
���� A�� 9��:6�:   
  
  السنة  الجھة المستفيدة  عنوان البحث  م

1       

2     
  

5/2/2 /������	
� ����
�:  

 ����
����	�� ������	
�:  

�   ������
�  �����
� ���
�   �����

����	
�  

��
���
� ����   

1   !��"�#�$
 ��%&�
� ���
�

 ��$�	
� ��'�(�
 !��"��)
�

*�+��
� ,�-  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 18 ����  
) !+ �#	�
� *617  ,�#782010 �

9
:19 ,�#782010�.(  

2   =�>)	
�*�� �#	�4� 

*
��
� ��$�	
� ��'�(�
   

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
12 ����  

) !+ �#	�
� *614  ?�
0�2010 9
:  �

15 ?�
0�2010�.(  

3   �����
� @A�B0
� �������
�

*
��
� ��$�	
� ��'�(�
.  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
12 ����  

) �#	�
� *6 !+30  �>'C82010 9
: �

31  �>'C82010�.(  

4   �$D#�
 *"��)
� E"�#�
� 3���:

F��GH� I���  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
18 ����  

) !+ �#	�
� *610  #70	�820109
: �12 

 #70	�82010�.(  

5   .0�"��)
� .0�"�#�
�

*�+��
� ,�- ��$�	
� ��'�(�
   

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30"  
12 ����  

) !+ �#	�
� *68 #��#�62009 �

9
:12#��#�62009�.(  

6   .0�"��)
� .0�"�#�
�

*
��
� ��$�	
� ��'�(�
  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
30 ����  

) !+ �#	�
� *626  ,�#7820099
: �30 

 ,�#782009�.(  

7   ���
� !��"�#�$
 ��%&�
�

 ��$�	
� ��'�(�
 !��"��)
�

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
18 ����  

) !+ �#	�
� *63 0��+2009      9
: �6 

 0��+2009�.(  
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*�+��
�    

8   .0�"�#�
� ��+0$�+ ��J

 ��$�	$
 .0�"��)
�*+��
�  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
6 �����  ) �D� �0�:10  0��+2009�.(  

9   ��$�	
� ��'�(�
 F���
� �$�	
�

*
��
�  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
12 ����  

) !+ �#	�
� *613 0��+20099
: �14 0��+

2009�.(  

10   ��'�(�
 �$�	
� K �0J ��01 

*
��
� ��$�	
�  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
18 ����  

) !+ �#	�
� *617 0��+20099
: �19 0��+

2009�.(  

11   .0�"�#�
� ��+0$�+ ��J

 ,�- ��$�	$
 .0�"��)
� *�+��
�  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 
6 �����  )�D� �0� :11 0�J0�2009�.(  

12   !��"�#�$
 �+�1	�
� ���
�

 *�+��
� ,�- ��$�	$
 !�"��)
�

L  MN��J ����O�
�  

 .��/
 ��+01
� �2��
�

3��	�4� ��$�	
� �30" 18 ����  
) !+ �#	�
� *622 0�J0�2009 �

9
:250�J0�2009�.(  

13   !��'�
� ����� ��3*	
� 

 ����J  

�>
�+  ���+  !��'�$


 E7�	
��+P
  ��O	�
�.  
75 ����  

 !+ �#	�
� *621/4/1998 �9
: 

1/5/1998� .  

14  

�30�
� ���0   

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

18 ���� 

6/5/2006 9
: �8/5/2006�  

15  

  آداب وأخ'قيات المھنة

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

18 ���� 

14/2/2006 9
: �16/2/2006�  

16  

  الساعات المعتمدة

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

12 ����  12/3/2006 9
: �13/3/2006�  

17  
استخدام التكنولوجيا في 

  التدريس

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

18 ���� 

6/8/2006 9
: �8/8/2006�  

18  

  الجوانب المالية

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

18 ���� 

14/11/20069
: �16/11/2006�  

19  
تفعيل وحدات التدريب 
  والتقويم في المدارس

 #�0>	
� S#T+ ���3:

 *�+��
�) ���$� #�0> 

��7#	
�( 

12 ����  18/7/2005 9
: �19/7/2005�  

20  

	��( �� ����� ��(��  

 #�0>	
� S#T+ ���3:

 *�+��
�) ���$� #�0> 

��7#	
�( 

24  
����  

23/7/2005 � 9
:26/7/2005�  

21  
توصيف المقررات 

  الدراسية

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

24  
����  

  

17/9/2005 9
: �20/9/2005�  
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22  

?(��B� 7��(��  

 Q�/�8 ��#- ���� 

 ����	
� ��2�R

.�0$D ��+��7 ��3��1
� 

24  
����  

24/9/2005 9
: �27/9/2005�  

 

5 #��
������������ ��!��:  

  

مستوى   الجھة المنظمة  الدورةاسم   م
  الدورة

  عدد الطNب

أو 
  )المتدربين(

ساعات 
  التدريس

  تاريخ الفعالية

ا�تجاھ[[[ات المعاص[[[رة ف[[[ي   1
اس[[تراتيجيات ال[[تعلم النش[[ط 

  وأساليب التقويم الحديثة

 –كلي[[ة التربي[[ة 

  جامعة حلوان

  

  
  ساعات 5  معلما 25

  م2012مارس 

  

  م2012ومايو 

ا�تجاھ[[[ات المعاص[[[رة ف[[[ي   2
  ا�دارة المدرسية

 –كلي[[ة التربي[[ة 

  جامعة حلوان
  م2012أبريل   ساعا 4  معلما 20  

3  

الموھوب[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ون "
  "والمتفوقون

جامع[[[ة حل[[[وان 
با�ش[[تراك م[[ع 
وزارة ا�نت[[[[اج 

  الحربي

  

  طالبا 30

ف[[[ي ك[[[ل دورة 
 3م[[[[[[[[[[[[[[[[دتھا 

  شھور

س[[[[اعات 6
  أسبوعيا

  

ف[[[[ي الم[[[[دة م[[[[ن 
م  إل[[[[[[[[[[[[ى 2006
  م2011

4  

ذوى ا�حتياج[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ات "
  "الخاصة

جامع[[[ة حل[[[وان 
با�ش[[تراك م[[ع 
وزارة ا�نت[[[[اج 

  الحربي

  

  طالبا 30

ف[[[ي ك[[[ل دورة 
 3م[[[[[[[[[[[[[[[[دتھا 

  شھور

س[[[[اعات 6
  أسبوعيا

  

ف[[[[ي الم[[[[دة م[[[[ن 
م  إل[[[[[[[[[[[[ى 2006
  م2011

5  

الملتق[[[[ى الث[[[[انوي الثال[[[[ث 
للمعلم[[[[[[ين نح[[[[[[و ش[[[[[[راكة 
تربوي[[[ة فاعل[[[ة ب[[[ين البي[[[ت 

  والمدرسة

المديري[[[[[[[[[[[[[[[[[ة 
العامةللتربي[[[[[[ة 
والتعل[[[[[[[[[[[[[[[[[[يم 
بالمنطق[[[[[[[[[[[[[[[[ة 
 الش[رقية ش[[مال

  بسلطنة عمان

  

  

  

  

  

  

  

مجموعات من 
المعلمين 
والطNب 
وأولياء 
  اWمور

  ساعات3
الع[[[[ام الدراس[[[[[ي 

  م2005/م 2004

6  

اWس[[[[بوع الثق[[[[افي الثال[[[[ث 
  "م2001عام البيئة "

  

  

كلي[[[[ة التربي[[[[[ة 
سلطنة  -بصور
  عمان

  

  

  

مجموعة من 
الطNب كل 
مجموعة 

تتراوح بين 
15-  25 

  طالبا

  م2001  ساعات 4

  

  

  

5/2/3 /������ #��K�����:  
 
  السنة  المستفيدة/الجھة المنظمة  عنوان المحاضرة  م

 م25/11/2012  4-1مدرسة الكوثر للتعليم اWساسي  أطفالنا وا�شباع العاطفي 1
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  م5/8/2009  مدرسة المستقبل بحلوان  "التخطيط ا�ستراتيجي" 2

مديرية  –مدرسة الكوثر أبو بكر الصديق للتعليم  والصحية للتدخينالمخاطر النفسية   3
  مايو التعليمية بالقاھرة

 م24/12/2006

رمضان شھر البركات وتعديل   4
  السلوكيات

  الھيئة العامة Wنشطة الشباب الرياضية والثقافية

 بسلطنة عمان

  م2002/ھـ1422

  ةالتربويساليب اWن ويالمراھق مشكNت  5

  في عNجھا

  

  مديرية التربية والتعليم بالقاھرة

برامج التدريب التي تنظمھا وزارة التعليم (
المصرية للمرشحين للترقية لوظائف وكNء 
 )المدارس والمدرسين والمدرسين اWوائل 

  م1997/1998

  

5/2/4 /"����� ;������ #�L�� #� ����� �����:  

  التاريخ  العدد  نوع التحكيم  الجھة المنظمة  اسم المسابقة  م

جمعية الرضوان   الرمضانيةمسابقة ال  1
 15بمدينة  الخيرية

  مايو بحلوان

  
30 

  امتسابق
  م2010أكتوبر 

  

5/2/5/ $
���� ����� ������� !���� �����
 ������� ������� #3����
 #���
���:  

  

عدد البحوث   )اسم الدورية أو المجلة( الجھة الطالبة التحكيم  م
  المحكمة

  السنةو الشھر

1  � � ������ 7(�������(�� �� ,��3 ���(  N:  
) �*�22222222223��� N�2222222222+�� /�2222222222� S ��2222222222���3��  NJ(�2222222222�# ��(2222222222� 
)2012.( ��2����� ���<��� 7(�(�� >:2"� /��2��� 	2��� G�2�
)7112 (� ,�
�2222+��� ���2222� (2222� >2222�3 ��2222������ ���2222��� /2222���

,(22�� ��"222� 	22
 ,�222������ ,�22�������N  �222 � �222����� 7(22����
���(�� ��,��3 ���(  N (  

1  5/7/2012�  

2  � � ������ 7(�������(�� �� ,��3 ���(  N:  
) ,�3�22�� �22�� >(22�� N�(22%��� SG�22�3� ��22� N6���22�)2011 .(

 �222���"�� 7�' �222� ����� 7(� �����222�� I222�� -222� >���222��� �222A#
�222��( �� 	222
 ����222���/ ,222� �222��� G�222� 	222����� L222
����� �222��E���

 N����� 7(���� ��' '��:��� � � �2����� 7(2�����2��(�� �� N
 $� N,��3 ���( 17 O N1 � � N2911332.(  

  م2011  1

3   � � ������ 7(�������(�� �� ,��3 ���(  N:  
) T� �2�� �2�3# G� � N���� S����� �M� N��* ��#)2011 .(

  م2011  1
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 G�2� -2)��<�� ������ /����(� (���%:�� �������� ������� 6���'��
 N���222222�� 7(���222222� G�'� ,���(222222��� '222222��:��� �222222����� 7(222222����

 $2222� N,��22223 �2222��(  N�2222��(�� ��17 O N2  � � N2511
313.(  

  

4   � � ������ 7(�������(�� �� ,��3 ���(  N:  
)��222��N :222��� �222�#  Q222���)2011 .( ,�222� �222������ L��222��� �222����

 >:2" G�2� �2������ >��(2�# ?�M�� 	
 U�� ,������� ,������
,(22�� ��"22�� �22�� ,22� ?22� 	22
 �22���(A�� �223����: �22�� �22����

�22�
(<A .  �22 � �22����� 7(22�����22��(�� �� $22� N,��223 �22��(  N
17 O N4 � � N11178.(  

  

  م2011  1

  

5/3 /������� #�E����
 #������� ��
K�:  
  

  السنة  الدولة  المؤسسة/اسم الجمعية  م

عض[[[[[[و مجل[[[[[[س إدارة جمعي[[[[[[ة ھ[[[[[[دى  1
  .شعراوي للمسنين بحلوان

  م2012 جمھورية مصر العربية

عض[[[[[[و عام[[[[[[ل بالجمعي[[[[[[ة المص[[[[[[رية  2
 للدراسات النفسية 

وحتى 1983 منذ عام   جمھورية مصر العربية
  .اXن

 

برابط[[[[[[ة اWخص[[[[[[ائيين  عام[[[[[[لعض[[[[[[و   3
 .وحتى اXن) رانم(النفسيين المصرية 

وحتى م  2006منذ عام   جمھورية مصر العربية
 .اXن

 التوعي[[[ة الديني[[[ة وقواف[[[ل  لج[[[انعض[[[و   4

حاصل على و وزارة اWوقاف المصرية ،ب
  إجازة للخطابة 

 .م1991  جمھورية مصر العربية

  

الرض[[[وان عض[[[و مجل[[[س إدارة جمعي[[[ة   5
  التابع[ة م[ايو بحل[وان 15الخيرية بمدينة 

مس[[[اھمة ؛ ل[[وزارة الش[[[ئون ا�جتماعي[[[ة 
  .في خدمة البيئة

  م1990  جمھورية مصر العربية

  م وحتى اXن 1975منذ   جمھورية مصر العربية  عضو نقابة المعلمين المصرية  6

  
  
  
  
  

 ا!��زات ا������.  6

  

6/1 /�� $
�� �����������M��� )�:0�� ��
� ���
 ��
:0���:( 

6/1/1 /$
���� ��
:0��� ������� �7����:  
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1 1 "�� ���� A/4�� >"0
�����S  ,�3 ��3# �(�� N 	�)2006 .( �"+�# ���(�
 G��
 	
 	�(�F� ������ ,� -��F� �<3�(� ,���D���� '��:��� /(+��� 	
 6������� 7�J(�'��

,(�� ��"�� ��� ,� ?� N ��
����� ���(  ������� ��� N��������� ������� @�3��� � � N
 $�21 O N2  � � N310 – 381.  

2 1 "�� ���� A/4�� >"0
����� )2005 .( "�9M�� I�� 	
 ��(+�. $�(��� ���(�

	������ ����3�� �D�(�'��� >��(�# 	
 ��A#�  �(��F� '��:��� G�� ������� ��� � � N

���� ������� $� N(15 O N62  � � N2 – 65.  
3 N  O"�� ���� A/4�� >"0
�����,�3 ��3# �(�� N	� )2004 .( 	����� $�(��� ���(�


��'��� 7(� �������� �
����� J��� (� 7(� ������B  ������ 	���(�F� ?��3��� 	

�(��� ���(A�� >:"  G�� 7�'�� ����� 7(���� G�' ,� ��)��4�� ,���(��� � � N ���

 O N�D*F� ���(  N�������124 ?�F� J* ��. 

  
4 1 ,��3 ��3# �(�� N 	� ;"�� ���� A/4�� > "0
����� )2004 .( �
����� J��� (�

 >:" G�� 	���(�F� ?��3�� ��E��� 7���9��� S ���� ���
����� ��'��� 7(� ��������
�(��� ���(A�� ������ " $� N "���# ���(  ������� ��� � � N20 O N2  � � N,(A J* 

1 – 54.  
5 1 "�� ���� A/4�� >"0
����� S,�3 ��3# �(�� N	� )2003 .( �2�4��� 7��2�A��� �2A#

 ����� 7(���� ��'� ,���(��� '2��:��� G�� R �2���� ������ J(����B� 	2
 �2�4��� �2�X�
������ ��� N ���(�� �� ������ 7(���� � � N	�(�F� ������ ,� -��F� �<3�(� ���(  N �

 $� N,��39 O N3.  
6 1 "�� ���� A/4�� >"0
����� )2002 .( ������� C�(%���� �(�'��B� >��(�#

���(�� B�� "��4� @3� �� ��% N,���(���� 6'�(�F� ��%��� ��)���� ������ �� �� 	.  
7 1  S���3� ��(3+ NC""�� ���� A/4�� >"0
����� )2000 .( $�(��� ���(
 G��

� H��<� ��(���� ,� ,����3��� G�� 	<��� ��3�� �����N����F�  � �������� ������� ��� N
���(   O N�D*F�95N  � �.241-175  

8 1 "�� ���� A/4�� >"0
����� NK��
 N����� �(�D ,(�D� )1999 .( >:" 7(D( ��
 	�(A�� ����� N����� �� � � N(������ 	
 $�(��� ���(
� ,�%����� �3� ���( ��

 N,������� �13N  O52N )1999(N  � �130  1 149.  
9 1  >"0
�����"�� ���� A/4�� NK��
 N����� �(�D ,(�D� )1999 .( ���(�� B� ����)����

 ������ 7(���� � � N	�(�F� ������ �3�� 	��� G�� "�M�� �� �� (��%:��
 N,��3 ���(  N ������� ��� N ���(�� �� ������ 7(����N ���(�� ��   $�5N  O2N 
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)1999(N  � �1  1 30.  
10 N  A/4�� >"0
�����  "�� ����)1996 .( -� 6��<�� ����� 	
  	����� $�(��� ���(


 ,� ���(A�� �<3�� '��:� G�� O:"��B� >3� ������;� 7(D( �B�� 	����;� �������
 � ��� N(���� ������� ��� � � N	�(�F� ������7 O N26 � �  N2 – 60.  

  
  6/1/2 ��?���0�� �7���� $
����:  

o ���(+��� ,��3 ���( � 	A3� O��+� 	
 Helwan University Project 

Developing Primary School Pupils' Abilities and Skills at Some 

Egyptian Underprivileged Areas. (Field Study) (ED511848).2011  
  
  
6/1/3 /�:0�� 	���� � ,
 ������� #3���� ", �:0�� ��
� ���
 ��
�:0��� $
����� ;�?
�:  
  
  عدد البحوث  المجلة  الدولة  م

� �����  جمھورية مصر العربية  � � � 1  

�� ������  العربيةجمھورية مصر   1� N ���(�� �� ������ 7(���� � � N �
,��3 ���(  

2  

مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية جامعة  جمھورية مصر العربية  2
 المنوفية

1  

�� ������� ����) جمھورية مصر العربية  3� � � 1  

�� ��D*F جمھورية مصر العربية  4�(  N������� ��� � �  
2  

�� #���" جمھورية مصر العربية  5�(  ������� ��� � �  
2  

6 ����)���, جمھورية مصر العربية  6'�(�F� ��%��� ��)���� ������ �� ��  
1  

  

  

  

6/2 /#����L� ;E��
 ", ��
:0� $
�� #����L� ", ��� ����:��� #�� 
=:  

1 N "����� ������� A/4����� >"0
�������� )2007 .( $�(222��� �222��(
 >��(222�# 	222
 �222��(�� B� 6��(222���

���22�F� �22�(���� ,22� ,����223��� ,�<D��22��� ��22� 7�'22�� ��22���� �(�'�22�B� N ���E22������22���  Q22�����
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�222+��(222+�;� N 	222�����  �222������ ?222 � ,222�	222
 ��(222+�� 6��222 �� ?2224N  .����: 	����� ��������8N9 

�����N  ���N  $�2N   � �977 1 1031.  

2 1  S���3� ��(3+ NC" �����"�� ���� A/4�� >"0
 )2001 .( ������� �(�<� ,��<�–  >2����

>22���� �22������ 	22
 �22���( �� �22)���� ��AR22� G�22�� �22����� �22���� N�22���� >22�("�� G�22� 	22���� ���E22��� N

 Q�(��� ������ N������� ��� N  ,� ,��3 ���( 2 13 � � N��(�833-803 . 

 

6/2/1 / � ,
 #����L��� $
�� ;�?
����L��� P
0
 �0��:  
  

  المجموع  نوع المؤتمر  السنة

 دولي عربي/محلي
  1  محلي  م2007

  1    محلي  م2001

  

6/3 /!����:  

1-  	2� N>(2"� S �2�3� N�(2�9�� �2���D(2�S A/4��� >"0
������ O �2�� S �2�3�N�������
��3� N 	"��  .، القاھرة، مكتبة النصرسيكلوجية النمو). 2010( ��


0" عبد الس#"م؛ غنيم، محمد -2������ A/4��، مكتب#ة عل#م ال#نفس المعرف#ي). 2010( < �

  .النصر

3N  القاھرة، تطوير ا,ختبار وإدارته، ). 2009(الحاروني، مصطفىخطاب، علي ماھر ؛

  .مكتبة النصر
4N الق#اھرة،  ،س#يكلوجية ا,ب#داع). 2008( الحاروني، مص1طفى؛  عبد المطلب،  القريطي

  .مكتبة النصر
5- "0
������� A/4���� > �22�3� N 	22"���� �22�� S )208 .(مكتب##ة عل##م ال##نفس المدرس##ي ،

  .النصر

  
7-  	2� N>(2"� S ��3� N�(�9�� ����D(2�S A/4��� >"0
س1يكولوجية  ).2007( ������

  .القاھرة، مكتبة النصر، التعلم
  
 ،ا,بداعسيكلوجية ). 1998( ؛ البنھاوي، محمد الحاروني، مصطفى؛  السيد،سناء علي -8

  .القاھرة، مكتبة النصر
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