
 السيرة الذاتية
 االسم / ازهار محمد محمد عبدالبر

  2/7/7777تاريخ الميالد: 

 محافظة الشرقية-ابوكبيرمركز محل االقامة: 

 07070007220التليفون: 

  mazhar_abdalbar@yahoo.co   - azhar.abdallh888@gmail.com / البريد االلكترونى 

بالمركز القومى  مقوم -مراجع جودة بالهيئة القومية لجودة التعليم-الوظيفة الحالية: مدرب عام تربوى باالكاديمية المهنية للمعلمين
 عضو الجمعية العربية للقياس والتقويم - - مؤسسة التربية الطفولة المبكرة عضو -لالمتحانات والتقويم التربوى

 المؤهالت العلمية 

بعنوان  ,2077بكلية التربية جامعة الزقازيق  )قياس وتقويم ( فى التربية بقسم علم النفس التربوى دكتوراه -
)استراتيجيات التعلم المستند الى الدماغ وعالقها بكل من مهارات ماوراء المعرفة والتفكير المنظومى لدى 

 تالميذ المرحلة االعدادية (.

 بعنوان,  بتقدير ممتاز 2070وى بكلية التربية جامعة الزقازيق ماجستير فى التربية قسم علم النفس الترب-
االساليب المعرفية فى ضوء نظرية ريدنج والذاكرة العاملة للتالميذ المتفوقين دراسيا والعاديين بالمرحلة )

 االعدادية (.

 بتقدير عام  جيد جدا  2070دبلوم خاص فى التربية بقسم علم النفس التربوى  -

 الحاصل عليها  التدريبيةالدرورات 

 2072بجامعة الزقازيق   totدورة فى اعداد مدرب معتمد من مركز القياس والتقويم  -7
 2077دورة فى اعداد مدرب معتمد من االكاديمية المهنية للمعلمين  -2
– S PSS  –A MOOS)تحليل البيانات  ثالث دورات فى البرامج االحصائية  -0

WINSTEP ). 
"  من خالل الجمعيية العربية "black boardباستخدام برنامج تدريب عن التقويم االلكترونى  -4

 .للقياس والتقويم 
 تطوير الذاتو مبادرة تطوير الذات من منظمة الضمير العالمى لحقوق االنسان  -5

 انشطة التنمية المهنية 

بعنوان )اسباب  2072فى المؤتمر الدولى الثانى لمركز القياس والتقويم جامعة الزقازيق  منشور بحث  -7
 انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لدى طالب الثانوية العامة وسبل الحد منها "
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 قوالتقويم تحت عنوان)درجة تطبي2072فى المؤتمر العلمى الثانى للجمعية العربية للقياس منشور  بحث  -2

 جودة الشاملة فى ادوات قياس تحصيل طالب المرحلة الثانوية العامة من وجهة نظر المعلمين "معايير ال
بعنوان  2077بحث منشور فى المؤتمر العلمى السادس والدولى الثالث للجمعية العربية للقياس والتقويم  -0

 ى ومشكالت التطبيق "  " راى المعلمين والطالب تجاه تطبيق االختبارات االلكترونية بالصف االول الثانو 
بعنوان "سمات الشخصية االيجابية  2077اكتوبر –جامعة بنها -بحث منشور فى مجلة كلية التربية -4

 واستراتيجيات المواجهه وعالقتهما بقلق االمتحان والتسويف االكاديمى لدى طالب المرحلة الثانوية "
"تمط السلوك )أ( وعالقتة بكل من  2020 ابريل-جامعة الزقازيق–بحث منشور فى مجلة كلية التربية  -5

 التنمر المدرسى وتوقع الكفاءة الذاتية المدركة لدى تالميذ المرحلة االعدادية "

بعنوان "النموذج البنائى للعالقات السببية بين  2020جامعة بنها –بحث منشور بمجلة كلية التربية -2
 ية لدى تالميذ المرحلة االعدادية" الخبرات التعليمية والمرونة المعرفية والحيوية الذات

بعنوان "اثر التعرض لالساءة فى مرحلة  2020جامعة المنيا –بحث منشور بمجلة االرشاد النفسى --7
 الطفولة على مستوى الذكاء االخالقى واالخفاق المعرفى لدى تالميذ المرحلة االعدادية "

التشاؤم وعالقتة بالمناعة –وان "التفاؤل نبع 2020جامعة المنيا –بحث منشور بمجلة االرشاد النفسى --8
 الفكرية ومظاهر السلوك االيجابى لدى طالب المرحلة الثانوية "

بعنوان :االنشطة الصفية  واالجتماعية  االنسانية  للعلومالدولية   مجلة اريدفى  مقبول للنشربحث -7
 م2020االلكترونية بالمدارس االساسية )الفرص والتحديات( عام 

بعنوان "السمات الشخصية  -واالجتماعية  االنسانية للعلوم مجلة اريد الدولية فى مقبول للنشر بحث  -70
 .2027" يةوعالقتها بالقيم االخالق صلى اهلل علية وسلم للنبى محمد

 )عمالة االطفال وعالقتها بالتطرف الفكرى"ر بمجلة ابحاث البصرة للعلوم االنسانية بعنوان بحث منشو  -77

 الندوات والمؤتمرات

 2020ديسمبر77السبت يوم ندوة عن تصميم مناهج التعليم االلكترونى -

 عبر منصة اريد الدوليةندوة عن االتجاهات التربوية الحديثة فى تربية االبناء -

 عبر منصة اريد الدولية  2020ديسمبر  7-0مؤتمر اسبوع الذكاء االصطناعى الفترة -

 االسبوع العربى للوصول الحر الذى نظمتة منصة اريد الدولية للعلما ء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية فى-
 2020اكتوبر  22-20الفترة 



 2020نوفمبر  75-77المؤتمر الدولى لقياسات المعلومات والتواصل العلمى فى الفترة -

 2020ديسمبر  27-22مؤتمر الدولى ملتقى العلماء لنصرة خاتم االنبياء الفترة من ال-

بعنوان "الطفولة بين اشكاليات التنشئة وتحديات  2027المؤتمر الدولى االول لقسم االرشاد التربوى -
  جامعة البصرة .–الحاضر " بكلية التربية للعلوم االنسانية 

 


