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 /6/ 17ممتــاز مــت مرتبــة الشــر   ــي  ـــ بكــالوريوس العمــوم والتربيــة تعصــك ميبيعــة وكيميــا م بتقــدير عــام
 جامعة المنيا.م من كمية التربية 1002

 المنيا.بم من كمية التربية 1004 /6/ 15 ي  ـ الدبموم العاك  ي التربية بتقدير عام جيد جداً 
ـــ الماجســتير  ــي التربيــة تعصــك معمــم نفــس تربــويم بتقــدير ممتــاز مــت مرتبــة الشــر  وحــ  اليبــت والنشــر 

   ة المنيا.جامعم من كمية التربية 1006 /21/ 14 ي ن الجامعات والمؤسسات العممية والتداول بي
وكانــت الرســـالة معنونــة مأمـــر برنــاما تـــدريبي لماــارة حكمـــة االعتبــار عمـــل مســتوى ا دا  التحصـــيمي وقمـــ  

 كمية التربية بالمنيام. يمبةاالعتبار لدى عينة من 
 1020 /7/ 22يم  ـي فـس تربـويم وتعصـك دقيـ  مقيـاس نفسـ ي التربية تعصك عام معمـم ن الدكتوراةـ 

 ة المنيا.جامعمن كمية التربية 
وكانت الرسالة معنونة ماستعدام نماذج االسـتجابة لممفـردة االعتباريـة  ـي تـدريا مفـردات بعـا االعتبـارات  

 المعر يةم.
 

 

mailto:mmmabdelwahab@yahoo.com


ـــــنفس التربـــــوي  ـــــ معيـــــد بقســـــم عمـــــم ال ـــــل 22/8/1003جامعـــــة المنيـــــا بـــــد ًا مـــــن  -بيـــــة كميـــــة التر  -ـ م وحت
 .م12/2/1007

، وحتــل 11/2/1007ـــ مــدرس مســاعد بقســم عمــم الــنفس التربــوي ـ كميــة التربيــة ـ جامعــة المنيــا بــد ًا مــن 
 م.16/8/1020

 م1025/ 1/ 12 م وحتل17/8/1020المنيا بد ًا من النفس التربوي بكمية التربية ب ـ مدرس بقسم عمم
 .م وحتل اآلن 1025/ 1/  13بد ا من  بقسم عمم النفس التربوي بكمية التربية بالمنيامساعد  أستاذ -
 وحتل اآلن. 2326/  22/  2جامعة أم القرى منذ  –أستاذ مشارك بقسم عمم النفس بكمية التربية  -
 

الميــذ بعــا مــدارس المــرحمتين االبتداديــة واإلعداديــة المشــاركة  ــي تيبيــ  اعتبــارات تحصــيمية عمــل ت -2
 .1005ضمن مشروع تحسين التعميم التابت لمبنك الدولي بمحا ظة المنيا عام 

عضــو مشــروع تنميــة ماــارات الــتعمم واالســتذكار ليــالب كميــة التربيــة ضــمن مشــروعات تيــوير كميــات  -1
 .م1005ـ  1004التربية 

ارات التعمــيم والــتعمم والتقــويم  ــي ام بمحا ظــة المنيــا عمــل ماــعمــيم العــعضــو مشــروع تــدريب معممــي الت -2
 م.1005ـ  1004ضو  معايير الجودة الشاممة ضمن مشروعات تيوير كميات التربية 

منســ  التــدريب الصــيفي لشــركة  يرجيتيــك وشــركة مايكروســو ت عمــل برنــاما محــو ا ميــة اإللكترونيــة  -3
 م.1006يا عام ومعمم المستقبل بكمية التربية ـ جامعة المن

 .م1022وحتل  1006توكيد الجودة واالعتماد بكمية التربية منذ  وحدةعضو  -4

عضــو لجنــة تقيـــيم الــدورة التدريبيــة لمشـــروع تحســين التعمــيم  ـــي مرحمــة اليفولــة المبكـــرة وبرنــاما نشـــر  -5
 م.1008المعايير القومية لرياا ا يفال  ي عام 

تسـميم المشـروع م وحتـل 1008بجامعـة المنيـا  ـي عـام عضو مشـروع تيـوير نظـم التقـويم واالمتحانـات  -6
 .1021 نااية عام  ي

 م.1020ـ  1008عضو مركز الجودة واالعتماد بجامعة المنيا لمعام الدراسي  -7

 م، والعـام الجـامعي1022ـ  1020  ـي العـام الجـامعينادب مدير وحدة الجودة واالعتماد بكمية التربيـة  -8
 .م1021 – م1022

وتقييم أدا  أعضـا  هيدـة التـدريس بقسـم عمـم الـنفس التربـوي  ـي العـام الجـامعي عضو لجنة متابعة  -20
 .م1022ـ  1020

، م1022، 1021عضــو مجمــس إدارة مركــز تيــوير نظــم التقــويم واالمتحانــات بجامعــة المنيــا عــام  -22
 .م1024ـ  1023م، 1023 – 1022



 1023م، وعــام 1023 – 1022عضـو مكتــب التربيـة العمميــة لمرحمـة البكــالوريوس والميسـانس لعــام  -21
 م.1024 –

 .م1022عضو لجنة تيوير الدحة برناما عمم النفس بكمية التربية بالمنيا  ي العام الجامعي  -22

 .م1023 -1022ي العام الدراسي عضو لجنة شؤون التعميم واليالب بكمية التربية بالمنيا   -23

ـ  1023العــام الجــامعي  عضــو لجنــة تحديــد لجــان اإلشــرا  عمــل يــالب الماجســتير والــدكتوراة  ــي -24
 .م1024

جامعـة أم القـرى  ـي العـام  –عضو لجنة تيوير براما الدراسات العميا بقسم عمم النفس بكميـة التربيـة  -25
 م. 1026 – 1025الجامعي 

 وأدا  السـعودية العربيـة المممكـة جامعـات  ـي المعمـم إعـداد لبـراما الـراهن الوضـت ري  دراسـة عضو  -26
 ـي العـام الجـامعي  المانيـة والكفايات التدريس واستراتيجيات التعصصية معر ةبال يتعم   يما العريجين
 .م1026 – 1025

 

المعالجـة اإلحصـادية لنتـادا كميـر مـن البحـوث والدراسـات  ـي كميـة التربيـة والتربيـة النوعيـة والتمــريا  -2
 .واآلداب لصيدلة والزراعة ويب ا سنانواليب وا

المعالجـــة اإلحصـــادية لنتـــادا مشـــروع تنميـــة ماـــارات التفكيـــر واإلدارة لمســـنوات النااديـــة بالجامعـــة عـــام  -1
 من عالل مؤسسة  ورد العالمية. 1006

ــــا عــــام  -2 ــــة والمحاصــــيل بجامعــــة المني ــــوم الزراعي ــــدولي اإل ريقــــي لمعم المعالجــــة اإلحصــــادية لممــــؤتمر ال
 .م1006

تدريب عينة من معممي التعميم العـام  ـي مدرسـة بنـي مـزار المانويـة لمبنـين عمـل ماـارات التقـويم الجيـد  -3
 م.1020عام 

 م.1020عمل معايير الجودة الشاممة  ي التعميم عام  (2)تدريب معممي مدرسة شمقام االبتدادية رقم  -4

ضـــمن أنشـــية  م بجامعـــة المنيـــاتقـــديم نـــدوة عـــن ماـــارات التقـــويم  عضـــا  هيدـــة التـــدريس بكميـــة العمـــو  -5
 م.1022مشروع تيوير نظم التقويم واالمتحانات  ي العام الجامعي 

 م.1022تدريب معممي وموجاي التعميم المانوي عمل ماارات التعمم النشي عام  -6

لنتــادا اعتبــار الكفــا ة  ــي الميــة اإلنجميزيــة لميــالب المتقــدمين لمدراســة بالــدبموم  المعالجــة اإلحصــادية -7
 م.1022ـ  1021م، 1021ـ  1022 ي التربية  ي العامين الجامعيين  العاك

عــداد بنــوك ا ســدمة تــدريب أعضــا  هيدــة التــدريس بكميــة التمــريا عمــل ماــار  -8 ات صــيا ة ا ســدمة واد
 .م1021 ي العام الجامعي ضمن أنشية مركز جامعة المنيا لنظم التقويم واالمتحانات 



لـتعمم الفعـال والـذكا ات المتعـددة ضـمن برنـاما سيكموجية اعمل  تدريب المعممين  ير المؤهمين تربوياً  -20
 .م1024ـ  1023م، 1023ـ  1022المعممين  ير المؤهمين تربويًا عام إعداد 

تـــدريب يـــالب جامعـــة المنيـــا عمـــل ماـــارات البحــــث العممـــي ضـــمن  عاليـــات مشـــروع: مركـــز لتنميــــة  -22
 .م1023 – 1022ماارات البحث العممي لدى اليالب  ي العام الجامعي 

ضــــمن  SPSSيــــالب جامعــــة المنيــــا عمــــل التحميــــل اإلحصــــادي لمبيانــــات باســــتعدام برنــــاما تــــدريب  -21
 .م1023 – 1022مركز تنمية ماارات البحث العممي لدى اليالب  ي العام الجامعي  عاليات 

/ 2بتــاريخ  تقـديم نـدوة عــن أهميـة تيــوير نظـم التقـويم  ــي العمميـة التعميميــة بكميـة العمـوم جامعــة المنيـا -22
 م، ضمن أنشية مركز نظم التقويم واالمتحانات بكمية العموم. 1023/ 8

م، ضــمن 11/20/1023عمــل بنــوك أســدمة لمقــررات كميــة العمــوم بالمنيــا بتــاريخ التــدريب عمــل كيفيــة  -23
 أنشية مركز نظم التقويم واالمتحانات بكمية العموم.

 ماـارات إعـداد جـداول مواصـفات لالمتحانـاتمـل وحدات التقويم بكميات جامعة المنيـا ع مممميتدريب  -24
 م.1/22/1023ضمن  عاليات مركز جامعة المنيا لنظم التقويم واالمتحانات  ي 

المفـــاهيم ا ساســـية  ـــي التقـــويم والتقــــويم تـــدريب ممممـــي وحـــدات التقـــويم بكميـــات جامعـــة المنيــــا عمـــل  -25
 م.27/1/1024، 26تحانات  ي ضمن  عاليات مركز جامعة المنيا لنظم التقويم واالم اإلنساني

ضـــمن المتحانـــات ماـــارات تحميـــل نتـــادا اعمـــل تـــدريب ممممـــي وحـــدات التقـــويم بكميـــات جامعـــة المنيـــا  -26
 م.27/2/1024 عاليات مركز جامعة المنيا لنظم التقويم واالمتحانات  ي 

ضـمن  عاليــات  ماـارات إعــداد بنـوك ا ســدة تـدريب ممممـي وحــدات التقـويم بكميــات جامعـة المنيــا عمـل -27
 م.1/3/1024، 2مركز جامعة المنيا لنظم التقويم واالمتحانات  ي 

 1025 - 1024تحكيم مقاييس عمادة الجودة والتيوير النوعي بجامعة ام القرى  ي العـام الجـامعي  -28
 .م 1026 – 1025، 

 
 

 :ئة التدريس والقياداتات أعضاء ىيأ ـ دورات خاصة بمشروع تنمية قدر 
  

 تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية
 م2005/  7/ 21 – 18 ـ دورة تنمية ميارات االتصال الفعال. 1
 م2005/  8/ 10ـ  8 ـ دورة تنمية آداب وأخالقيات المينة.     2
 م2007/ 7/  16 – 14 ـ دورة معايير الجودة في العممية التعميمية.                    3
 م2010/ 5/  18 – 17 ـ دورة العرض الفعال. 4
 م2010/  5/  23 – 22 ـ دورة التخطيط االستراتيجي.            5
 م2010/  5/  25 – 24 ـ دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب. 6



 م2010/  5/  30 – 29 ـ دورة إدارة الوقت واالجتماعات.        7
 م2010/ 6/ 1 – 31/5 وجيا في التدريس. ـ دورة استخدام التكنول8
 م2010/ 6/  8 – 7 ـ دورة نظام الساعات المعتمدة.           9

 م2013/ 5/ 16 -15 دورة إدارة الفريق البحثي. -10
 م2014/ 2/  6 - 5 دورة الجوانب المالية والقانونية في الجامعات. -11
 م2014/ 6/  3 – 2 دورة النشر العممي. – 12

 
 

 ب ـ دورات خاصة بمشروع تطوير كميات التربية:
 

 تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية
 م2005/  6/  29 – 28 ـ دورة التعمم الفعال.                       1
 م2005/  7/  27ـ  24 ـ دورة البحث العممي في التربية.2
 م2005/  8/  4ـ  1 ـ دورة تقويم أداء الطالب / المعمم.         3
 م2006/  5/  18ـ  14 (.1ـ دورة المغة اإلنجميزية )4
 م2006/  7/  5ـ  2 (.2ـ دورة المغة اإلنجميزية ) 5
 م2006/  8/  5ـ  2 ـ دورة التربية العممية.                     6
 م2006/ 8/  9ـ  6 ـ دورة التدريس.7
 

 جيا المعمومات واالتصاالت.مشروع التدريب عمى نظم وتكنولو ج ـ دورات خاصة ب

 م2008/  26 – 13في الفترة من  E-Contentفي محتوى  Microsoftـ دورة 1
 م.2015/ 4/  8ـ  6توثيق المراجع بالبحوث العممية في الفترة من في  Endnoteـ دورة استخدام برنامج  2
  م.2015/  5/  20وحتى  5/  18دورة إنشاء مواقع الكترونية شخصية في الفترة من ـ  3

 

 د ـ دورات خاصة بمشروع تطوير نظم التقويم واالمتحانات بجامعة المنيا:
 ـ دورة ميارات التقويم.4ـ دورة أدلة التقويم   3ـ دورة قواعد البيانات   2ـ دورة بنوك األسئمة    1 



 

 التخصص الفرقة المقرر
 تربية جميع الشعب األولى الفرديةالفروق 

 عمم النفس األولى تاريخ عمم النفس

 عمم النفس األولى اإلحصاء الوصفي
 عمم النفس الثانية عمم النفس الفسيولوجي

 عمم النفس الثانية عمم النفس التجريبي

 عمم النفس الثانية اإلحصاء االستداللي
 عمم النفس الثانية التذكر والنسيان

 عمم النفس الرابعة س النفسيالقيا

 تربية الشعب األدبية الرابعة الفروق الفردية والقياس النفسي
 إعالم تربوي الثالثة مناىج وقواعد البحث

 إعالم تربوي الثالثة اإلحصاء التربوي والنفسي
 جامعة أم القرى –بكمية التربية  والدبموم التربوي برنامج البكالوريوس عمم النفس التربوي

 جامعة أم القرى –برنامج البكالوريوس والدبموم التربوي بكمية التربية  االختبارات والمقاييس

 التخصص المقرر
 الدبموم الخاص في عمم النفس اإلحصاء االستداللي المتقدم 

 مدرسيةإدارة  –الدبموم الميني  يكولوجية اإلدارة المدرسيةس
 طرق تدريس –الدبموم الخاص والميني  األسس النفسية الستراتيجيات التدريس

 الدبموم الخاص في عمم النفس عمم النفس المعرفي
 الدبموم العام نظام العام الواحد عمم نفس التعمم

 أولى دبموم خاص بكمية التربية النوعية عمم النفس التعميمي
 ية )عمم نفس مدرسي(دبموم مين عمم النفس المدرسي

 جامعة أم القرى –التربية  –قياس وتقويم  –دكتوراه  النظرية الحديثة في القياس
 جامعة أم القرى –التربية  –قياس وتقويم  –دكتوراه  االختبارات اإلسقاطية

 جامعة أم القرى –التربية  –قياس وتقويم  –دكتوراه  طرق تقدير األوزان

 أم القرى –التربية  -اختبارات ومقاييس  –ماجستير  ام الحاسب اآلليتحميل البيانات باستخد
 أم القرى –التربية  -اختبارات ومقاييس  –ماجستير  النظرية التقميدية في القياس

 أم القرى –التربية  -اختبارات ومقاييس  –ماجستير  اختبارات القدرة العقمية
 أم القرى –التربية  -ومقاييس  اختبارات –ماجستير  التقويم التربوي الحديث
 جامعة أم القرى –التربية  – عدة تخصصات –دكتوراه  (1اإلحصاء االستداللي )



 التخصص المقرر
 جامعة أم القرى –التربية  – عدة تخصصات –دكتوراه  (2اإلحصاء االستداللي )

 جامعة أم القرى –التربية  –عدة تخصصات  –دكتوراه  تصميم البحوث شبو التجريبية

 جامعة أم القرى –التربية  –عدة تخصصات  –دكتوراه  الدراسات التجريبية تصميم

 جامعة أم القرى –التربية  –عدة تخصصات  –دكتوراه  بناء االستفتاء
 أم القرى –التربية  -عمم نفس التعمم  –ماجستير  عمم نفس التعمم

 
ور رياا؛ محمد، محمد إبراهيم؛ عزام، محمود رمضان؛ عبد الوهاب، محمد محمود؛ زكي، عبد الرحيم، أن -2

(. أزمة التعميم، بحث ضمن مؤتمر متحديات التعميم  ي العالم العربيم المنعقد بكمية التربية 1008حسام محمود )
 .143 – 126ك ك :   22/22/1008حتل  20/22/1008جامعة المنيا من  –
المقارنة بين النظرية الكالسيكية والنموذج مالمي البارامتر  ي معالجة (. 1022محمد محمود ) عبد الوهاب، -1

، المجمة التربوية بالكويت، اعتبار اعتيار من متعدد ي  إحصاديات ا  راد والمفردات أمر التعمين عند تقدير
218 (17 ،)258-122. 
لتعمم  ي جامعة المنيا بين الواقت والمأمول من وجاة ممارسات تقويم ا(. 1023عبد الوهاب، محمد محمود ) -2

 . 231ـ  204(، 3) 24، عموم التربوية والنفسية بالبحرينمجمة ال، نظر عينة من يالباا
بعد واالستقالل التحق  االمبريقي من تكا ؤ ا تراضي أحادية ال (.1023عبد الوهاب، محمد محمود ) -3

 .م1023/ 3/ 22  يـ مجمس النشر العممي  لمجمة التربوية بالكويتالمنشر  ي  مقبولالموضعي لممفردات، 
دالالت صد  اعتبارات التفكير اإلبتكاري  ي المجاالت العممية (. 1023عبد الوهاب، محمد محمود ) -4

/ 20/ 1بتاريخ  بالبحرينمجمة العموم التربوية والنفسية لمنشر  ي مقبول ، والمستعدمة  ي البيدة المصرية
 م.1023

مفردات مقياس أساليب المعاممة عمل التفاضمي  ا دا الكش  عن (. 1023عبد الوهاب، محمد محمود ) -5
ـ رابية  م النفسمجمة دراسات عربية  ي التربية وعمبين اآلبا  وا ماات وبين ا بنا  من الجنسين،  الوالدية

 .267ـ  244،  34التربويين العرب، 
 درجاتاما معادلة دقة  ي اعتبار صورتي مبات معامل اعتال  (. أمر1024عبد الوهاب، محمد محمود ) - 6

 ي  المجمة العممية لكمية التربية ـ بجامعة االسكندرية، لممفردة االستجابة نظرية عمل القادمة الير  باستعدام
 .1024المجمد العامس عشر، العدد المالث لعام 

ا تدريبي لصيا ة مفردات االعتيار من متعدد وأمره  ي برنام (.تحت اليبتعبد الوهاب، محمد محمود ) -7
ـ مجمس النشر العممي  ي  المجمة التربوية بالكويتمقبول لمنشر  ي . االتجاه نحو بنا  االعتبارات التحصيمية
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