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  ية ـــاســـاألس ةــخصيـــانات الشـــوال: البيأ
  الديانة : مسلم  –الجنسية : مصرية  –عفاف محمد إبراهيم القادوم 

 :مناهج وطرق تدريس: التخصص العامة الفلسفة في التربية دكتـورا -املؤهالت العلمية- 
تبادلها مع مع التوصية بطبع الرسالة و جامعة عين شمس  -علــوم  : التخصص الدقيق

ح يف برنامـج مقرت:"  وعنوان الرسالة الجامعات ومراكز البحوث األخرى العربية والمصرية
وحصلت الرسالة  ة العقليـةــذوي اإلعاقـلدي التالميـذ  ة ــوم لتنميـة املهارات احلياتيــالعلـ
 -اجلوائز التاليـــة : على 

بصفة  حبث تطبيقي يف جمال الرتبية اخلاصةكأفضل وزير الرتبية والتعليم  جائزة وتكريم من  ❖
 2008-03-20 واإلعاقة العقلية بصفة خاصـة  عامـة 

 يف الرتبية يف إطار احتفالية عيد العلم جبامعة عني مشس لعام دكتوراةجائزة أفضل حبث  ❖
2008/2009  

  جامعة عين -علــوم  : التخصص الدقيق -:مناهج وطرق تدريس التخصص العامماجستير
بناء برنامج لتنمية :"  وعنوان الرسالةبتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة  شمس

  احتياجاتهاوء ـــضالريفيــــة يف  رأة الثقافـة الصحيـة لدي امل

  من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا   العلومدبلوم خاص يف املناهج وطرق التدريس ،
  (.لتدريس المناهج وطرق ا)الترتيب: األول على شعبة 

  من جامعة الطبيعي " بيولوجي " التاريخ ، دبلوم مهني يف املناهج وطرق التدريس العلوم
   (.المناهج وطرق التدريس )الترتيب: األول على شعبة ، عين شمس بتقدير عام جيد جدا 

  جامعة طنطا  -كلية التربية  بيولوجي ) التاريخ الطبيعي (بكالوريوس علوم وتربية ختصص 

املؤهالت العلميةسم/ اال  

 

  الهيئـة - واالعتمادلنائب قطاع التعليم العالي لضمان جودة التعليم  الفنيالدعم استشاري
 رئاسة مجلس الوزراء –القوميـة لضمان جودة التعليم واالعتماد 

جبمهوريـة  العمل
 مصر العربيـة 

 بجامعة الملك عبدالعزيز للبنات  تربيةكلية ال –التربية الخاصة  مساعدستاذ أ 

السابق العمل 
باململكة العربية 

 السعودية

 

Mail Address :aalqadom@gmail.com       phd_afaf@yahoo.com 

Mobile :00201009004274 –00966569443098  
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العمليــةيـة والعلم ثانيـــــا: اخلبــــــرات   

إستشاري فني إلعداد املشروعات البحثية على املستويني القومى والدوىل )البنك الدوىل /االحتـاد 
 األوربى / املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة/اليونسكو/اليونيسيف(، ومن هذه املشروعات:

 الدراسة الدولية للعلوم والرياضياتTIMSS  2003 :2007 

 2005: 2004ويم الشامل لتالميذ مرحلة التعليم األساسي مشروع التق. 

  2004: 2000مشروع تحسين التعليم فى جمهورية مصر العربية. 

 2000المشروع العربى للتقويم المقارن لمستويات التحصيل الدراسي، المرحلتين األولى والثانية. 

  2003دراسة مسحية ميدانية لدور الحضانة ورياض األطفال 

 2005: 2004ليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا لتعزيز المهارات الحياتية لدى الجنسين مشروع تع 

البنـك الدولـي بالتعـاون مع 
اإلحتـاد األوربي واملنظمـة 

العربيـة للرتبيـة والثقافـــة 
والعلـــوم واليـونسـكو 

 واليونيســف

 داد مايلي:ـــة يف إعــان العلميــمع اللج عضو

 2010: 2009ر القياسية األكاديمية لخريجي كليات التربية المعايي 

  وتتناول ما يلي : 2010: 2009معايير محتوى برامج إعداد المعلم بكليات التربية- 

 معايري حمتوى برنامج إعداد معلمة رياض األطفال ❖

 معايري حمتوى برامج إعداد معلمي املرحلة االبتدائية ❖

 املرحلتني : اإلعدادية والثانوية معايري حمتوى برنامج إعداد معلمي ❖

 معايري حمتوى برنامج إعداد أخصائي : الرتبية اخلاصة وتكنولوجيا التعليم ❖

 معايري حمتوى برنامج إعداد معلمي املواد النوعية  ❖

  2008-معايير الجودة واإلعتماد لمؤسسات  التعليم العالي. 

  لمؤسســات  التعلــيم العــالي الممارســات التربويــة الجيــدة لمعــايير الجــودة واإلعتمــادBest 

Practic 2008 

 عتماد جودة مؤسسات التعليم العالي  2008دليل المراجعون المعتمدون لضمان وا 

  2008دليل معايير االعتماد األكاديمي لبرامج مؤسسات التعليم العالي 

  دليلNorms   ات " الدليل اإلرشادي للموارد المادية والبشـرية والتجهيـزات إلعتمـاد مؤسسـ
 2008التعليم العالي 

 

ان جودة اهليئـة القومية لضم
  التعليم واإلعتمـاد
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  األكاديميــة القياسـية المعـاييرNARS  قطــاع  2010-2008لبـرامج مؤسسـات التعلـيم العـالي (
إدارة  -تربيـــة رياضـــية -إقتصـــاد وعلـــوم سياســـية –طـــب أســـنان  –-الطـــب –العلـــوم  –الصـــيدلة 

 األعمال والتجارة (

  2008العالي دليل المراجعون المعتمدون إلعتماد برامج مؤسسات التعليم 

  " 2008 –دليل التدريب حول " التخطيط اإلستراتيجي بمؤسسات التعليم العالي 
  " 2008 –دليل التدريب حول" برنامج جمع وتحليل البيانات والزيارة الميدانية 
  2008 –دليل التدريب حول الدراسة الذاتيـة  
 2008-لي دليل تدريب المراجعون المعتمدون إلعتماد مؤسسات التعليم العا 
  " 2008دليل المراجعون "توصيف البرامج والمقررات الدراسية لمؤسسات التعليم العالي 
  "2008 –دليل التدريب حول " الممارسة األكاديمية لألستاذ الجامعي 
 2010 -دليل التدريب حول خريطة المنهج للتعليم العالي 
 2010 -دليل التدريب حول التدريس الفعال بمؤسسات التعليم العالي 
 "2010 -دليل التدريب حول " التقويم الشامل وبنوك األسئلة بمؤسسات التعليم العالي 
  2008-2007 –دليل معايير الجودة إلعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي 
  2010: 2008لمحتوي المواد الدراسية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي   المعايير القياسيةدليل 
  2008-ون المعتمدون إلعتماد مؤسسات قبل الجامعي دليل تدريب المراجع 
 2010 -دليل التدريب حول خريطة المنهج  بمؤسسات التعيم قبل الجامعي 
 2010-دليل التدريب حول التدريس الفعال بمؤسسات التعليم قبل الجامعي 
 "2010 -دليل التدريب حول " التقويم الشامل وبنوك األسئلة بمؤسسات التعليم قبل الجامعي 
  المشــاركة فــي اإلعــداد للمــؤتمر الــدولي األولــي تحــت رعايــة رئــيس الــوزراء " المعــايير القياســية– 

  القاهرة يوليو بمركز األزهر للمؤتمرات22-21الطريق نحو الجودة واإلعتماد " في الفترة 

  يئـة بالتعـاون بـين اله -"إلعتمـاد واضـمان جـودة التعلـيم " عضو باللجنة المنظمـة للمـوئمر الـدولي
 2008سبتمبر 5-4ايكس في الفترة من  -القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

  ـــة القـــاهرة " الجـــودة واإلعتمـــاد بـــين الواقـــع فعاليـــة االمشـــاركة فـــي لمـــؤتمر الـــدولي األول بجامع
 الكبرىبقاعة اإلحتفاالت  2008أبريل   15-14والطموحات " المنعقد في الفترة من 

 

ـــا ـــة -بع ت ــــة القومي اهليئ
ـــيم  ـــودة التعل ـــمان ج لض

  واإلعتمـاد
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 املشروعات التالية :مبصر بمشروع تطوير التعليم   بلجانعضو 
  والرياضــيات العلــوم ومعلمــي  –التربيــة الخاصــــة  إعــداد إختبــار الكــادر) التســكين( لمعلمــي

 6/9/2008: 1/1/2008عام بمدارس التعليم ال

  مشــروع جــوائز االمتيــاز المدرســيSTEAP التربــوى، منــذ  دالــذى يؤهــل جميــع المــدارس المصــرية لالعتمــا
  -كما يلي: . وتتمثل أهم املسؤليات والواجبات املنوطة28/9/2008وحتى  18/8/2006

س بالجامعات والمراكز تدريب المدربين الخبراء للمشروع على مدار عامين كاملين )أعضاء هيئة تدري ❖
دارات تعليمية( على مراحل -البحثية ووزارة التربية والتعليم( ومدربى المدربين)معلمين مدراء مدارس وا 

إعداد المواد  - كيفية استيفاء معايير الجودة واالعتماد اآلكاديميعلي جودة واعتماد المدارس ، 
ل المدارس ومتابعة مدى تحسين األداء المدرسي قويم أعمات -إعداد أدلة المدربين -التدريبية للمشروع

إعداد معايير المدارس  -إعداد التقارير وأوراق العمل وأدوات التقويم الخاصة بأعمال المشروع - الشامل
 تقويم واختيار المدارس الفائزة فى المشروع على مستوى الجمهورية. -المتميزة.

  2006تقويم مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت التابع لهيئة المعونة األمريكية . 
 2006 : 2005جوائز االمتياز المدرسي التابع لهيئة المعونة األمريكية. 
  2005: 2004تطوير برامج كليات التربية التابع لهيئة المعونة األمريكية. 

 وكالـــة التنميــة األمريكيـــة

سني وتطوير " برنامج حت
 التعليم يف مصر"

 

 

 

 

 

 

 يف املشروعات التالية :  عضو ومنسق 

 مؤسسـة  –المجتمعـي بحقـوق األفـراد المعـاقين  مشروع " المشاركـة الكاملة " لتنميـة الـوعي
بالتعـاون مـع وزارة التعلـيم -ناس لإلستشـارات والتـدريب والتـدريب والتقيـيم لألفـراد المعـاقين 

 .2006 -مي لألمومة والطفولةالعالي والمجلس القو 
  2004: 2001 الخاصة بالمحافظات االحتياجاتمشروع  برنامج رعاية ذوي 

 وزارة التعليـم العالـي
اجمللس القومـي بالتعاون مع 

 لألمومة والطفولـــة

 يف املشروعات التالية :  وعضو فني   إستشاري

  ى.هيئة االعتماد التربو  2008إعداد معايير مناهج العلوم 
 2006: 2005إعداد منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية. 
 ،2006إعداد دليل جودة المدارس المصرية فى ضوء المعايير القومية للتعليم. 
 2003إعداد منهج العلوم للصف الخامس االبتدائي. 
  حتــوى منــاهج العلــوم بــدء مــن الصــف األول االبتــدائى وحتــى األكاديميــة لمإعــداد المعــايير

 .2003الثانوى  الصف الثالث

بيـة والتعليم وزارة الرت  
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  ،2004إعداد دليل التقويم الشامل للصفوف الثالثة األولى بالمرحلة االبتدائية. 
 2006: 2005لمتوسطة تطوير مناهج العلوم لصفوف المرحلة ا. 
  وكيميــاء والمتوســطةإعــداد أدلــة تقــويم الطالــب فــى العلــوم الفيزيائيــة للمــرحلتين االبتدائيــة 

 المرحلة الثانوية.

 

وزارة الرتبيـة والتعليم تابع   

 المـؤتمر العلمـي الرابـع  -بكـل مـن بـوزارة التعلـيم العـالي / التعلـيم بلجـان التحكـيم   عضو (
لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية  " نحو إبداع معرفي وجيـل قيـادي 

 وزارة التعليم العالي ( –مكة المكرمة  -1434-جمادي اآلخرة  6/  22-19 -متميز"

المؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية  " نحو إبداع )  ❖
 وزارة التعليم العالي ( –الرياض  -1435-رجب  2/7-28 -معرفي وجيل قيادي متميز"

ي بالمملكة العربية السعودية  " نحو إبداع المؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العال ❖
  وزارة التعليم –جدة  -1436-جمادي اآلخرة  6/ 13-10 -معرفي وجيل قيادي متميز"

  عضو بلجنة وضع آلية لتنفيذ عمل وحدة أبحاث تقـويم وتطـوير التعلـيم العـام بكليـة التربيـة
 جامعة الملك عبد العزيز

  جامعــة الملــك عبــد العزيــز قــرار  –ات لكليــة التربيــة المعيــد الختيــارعضــو باللجنــة الثالثيــة
 4/1437 /11اداري بتاريخ 

  عداد تطوير مخرجات التعلم لبرنامج بكالوريوس التربيـة الخاصـة وأهدافـو لوكالـة التطـوير وا 
 هـ1438 الملك عبدالعزيزجامعة  –كلية التربية  –بشطر الطالبات 

 جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية التربية هـ 1438-1433بوحدة التطوير بشطر الطالبات من  استشاري 

 : برنــامج فــرط  – اإلشــارةبرنــامج ل ــة  -تقــديم بعــض البــرامج لتفعيلهــا بكليــة التربيــة وهــي
مركـز  التشـخيو والتـدخل  – بكـالوريوس التربيـة البـدنيبرنـامج  –الحركة وتشتت االنتباه 

 المبكر  بجامعة جـدة

ة باململكالسابقة  اخلربات 
 العربية السعودية 

 

 

 

 

 

المنشورةثالثـــــاً: األبحــاث والمؤلفـــــات   

 المؤلف التاريخ

.) منظمة اليونسكو بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية (للمرحلة االبتدائية العلوم استراتيجيات التدريس الفعال ومهاراتو فى  2003  

) منظمة اليونسكو بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية (مرحلة متوسطة العلومهاراتو فى استراتيجيات التدريس الفعال وم 2003  
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 األنشطة التدريبيـة: رابعـــاً 

 الجهة الدورات  التدريبيـة التي عملت فيها كمدربة

 مفـــاهيم ونظـــم ضـــمان الجـــودة واإلعتمـــاد بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي- 
ـــة توصـــي ف البـــرامج والمقـــررات الدراســـية فـــي ضـــوء المعـــايير العالمي

إعداد إختبـارات  -التحليل البيئي بمؤسسات التعليم العالي -األكاديمية

 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
 
 

بداع تعليم  2003 مشترك بين المركز  لمرحلة التعليم األساسى)كتاب المعلم( مشروع العلومالمشروع المشترك للتعاون الفنى لتنمية وا 
 JICA  ن الدولى اليابانية القومى للبحوث التربوية والتنمية وهيئة التعاو

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( -التخطيط اإلستراتيجي والتحليل البيئي بمؤسسات التعليم العالي  2008  

 الممارسة األكاديمية لآلستاذ الجامعي بمؤسسات التعليم العالي) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( 2008

مع وتحليل البيانات والزيارة الميدانية ) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(ج 2008  

وقبل الجامعي) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( -دليل تدريب المراجعون المعتمدون لمؤسسات التعليم العالي 2010  

لجامعي) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(وقبل ا  -خريطـة المنهج لمؤسسات التعليم العالي 2010  

وقبل الجامعي  -التعليم الفعال بمؤسسات التعليم العالي 2010  

وقبل الجامعي) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(  -التقويم الشامل و بنوك األسئلة بمؤسسات التعليم العالي  2010  

التربية الخاصـة بالمملكة العربيـة السعودية في ضوء المعايير القياسية العالمية   تقويم برامج معلمي 2011  

 في ضوء المهارات  الحياتية الالزمةة بمعاهد التربية الفكرية دراسة تحليلية لمحتوي مناهج العلوم بالمملكة العربية السعودي 2013
كإحدى معايير جودة المخرجات التعليمية  لهم   

1420 علي التحصيل لدي تالميذ المرحلة االبتدائية  ائم علي األنشطة القصصية والرسوم المصورةتدريبي في العلوم قية برنامج فعال   

5201 تالميذ المرحلة المتوسطة فعالية إستخدام خرائط المفاهيم البارزة المدعومة بالمواد التعليمية اللمسية علي تحصيل  
  العلومنحو مادة  واتجاهاتهم

6201 برنامج مقترح لتدريب المربين علي مواجهة التساؤالت العلمية الصعبة األكثر شيوعًا والمرتبطة بمناهج العلوم والصحة  
  أطفال مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة  واألكثر شيوعًا لدي

لدي تالميذ المرحلة االبتدائية فعالية استخدام الصور واالشكال التوضيحية في مناهج العلوم لتنمية بعض عمليات العلم  2017  

المطورة بالمرحلة المتوسطة .األخطاء العلمية والتنظيمية في محتوي مناهج العلوم  2018  



]]UTH  
 

التربـوي فـي معـايير التقـويم  -التحصيل ومواصـفات الورقـة اإلمتحانيـة
 -التخطــيط اإلســتراتيجي بمؤسســات التعلــيم العــالي -التعلــيم الجــامعي

تقـويم نــواتج الـتعلم بمؤسســات  –يـة لمؤسســات التعلـيم العــالي الدراسـة الذات
 التعلـيم لمؤسسـات الخارجيـة رجعة ا الم تقرير كتابة فنيات -التعليم العالي 

 العالى

  اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمادتابع 
 

 لتدريبيــة فــي برنامــــج مــوجهى ومعلمــى اعطــاء مجموعــة مــن الــدورات ا
التعليم االساسى للتدريب على التقــويم الشــامل باالشتراك مع وحـدة تحسـين 

برنامج التدريس الفعـال باالشـتراك  -التابعة للبنك الدولى P.P.M.Uالتعليم 
 "  P . P . M . Uمع وحدة تحسين التعليم بالبنك الدولى  " 

 البنـــك الدويل

 موعـــة  مـــن الـــدورات التدريبيـــة فـــي برنـــامج المعـــايير اعطـــاء مج
 وزارة الرتبية والتعليم القومية للتعليم

  اســتراتيجيات عالجيــة لتنميــة قــدرة األطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنيــة
القاهرة  –مركز سيتي لدراسات اإلعاقة الذهنية  علي التكيف مع المجتمع   

 اجلهاز العربي حملو األمية وتعليم الكبار م الكبارمجموعة من الدورات في مجال محو االمية وتعلي 

 


