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السيرة الذاتية
أ.م .د .شادية عبد الحليم تمام متولي
البيانات الشخصية:
االسم :شادية عبد الحليم تمام متولي.
الجامعة :القاهرة.
الكلية /معهد الدراسات والبحوث التربوية.
القسم :قسم المناهج وطرق التدريس.
الوظيفة الحالية أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس تخصص (الدراسات االتجتماعية
والمواد الفلسفية).
العنوان  072ل بحدائق األهرام – هضبة االهرم-الهرم -جيزة
هاتف العمل

.65375653

هاتف المنزل .65777263
الجوال  27700703367- 27223337056البريد اإللكتروني
dr.shadiatamam@yahoo.com

التدرج الوظيفي:






مدرسة بالمرحلة الثانوية من 7336:7366
معيدة بمعهد الدراسات والبحوث التربوية7336 .
مدرس مساعد بمعهد الدراسات والبحوث التربوية 0220م.
مدرس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية  0225م.
أستاذ مساعد بمعهد الدراسات والبحوث التربوية 3112م

المناصب اإلدارية:





مستشار لوكالة التطوير والجودة بجامعة نجران – السعودية .0277/0272
نائب رئيس وحدة التقويم والمتابعة بمركز ضمان الجودة -تجامعة القاهرة من
.0276: 0223
رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز ضمان الجودة –تجامعة القاهرة .0272/0276
مدير مركز الخدمات التربوية بمعهد الدراسات والبحوث التربوية .0272/6/7

عضوية اللجان:
 عضو بلجنة المواد الفلسفية ولجنة التربية الوطنية والمدنية إلعداد معايير الجودة واالعتمادبالهيئة القومية لضمان تجودة التعليم واالعتماد  0223/ 0226م.
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 عضو بلجنتي: القياس والتقويم.
 والتعليم والتعلم.
بوكالة التطوير والجودة بجامعة نجران – المملكة العربية السعودية  0277/م.

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
 خارج مصر بوكالة التطوير والجودة بجامعة نجران – السعودية:مشرف لوحدات الجودة ورئيس لجنة التقويم الذاتي البرامجي للخطة االستراتيجية
•
وعضو بلجنة القياس والتقويم
تم المشاركة في إنشاء نظم للجودة الداخلية لكليات البنات بمجمع االثايبة  -بجامعة
•
نجران – المملكة العربية السعودية وتم المشاركة في:
(إعداد الالئحة الداخلية ،والهيكل التنظيمي ،وإعداد الرؤية والرسالة ،واالهداف والمعايير
االكاديمية ،وتم المشاركة في خطط تطوير البرامج ،وتوصيفات البرامج والمقررات ،وإعداد
التحليل البيئي).
 داخل مصر:• المشاركة كمراتجع داخلي لمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة 0223/ 0226
• المشاركة كمراتجع خارتجي للتعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان تجودة التعليم واالعتماد
0223 / 0226
• ممثل لمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة في متابعة مشروعات تطوير التعليم العالي 0223
 0272/م
•المشاركة في إعداد معايير الجودة واالعتماد الخاصة بالمواد الفلسفية بالهيئة القومية لضمان
تجودة التعليم واالعتماد 0223
•المشاركة في إعداد معايير الجودة واالعتماد الخاصة بالتربية الوطنية والمدنية بالهيئة القومية
لضمان تجودة التعليم واالعتماد  0223م
•المشاركة كاستشاري بمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة لتقويم نظم الجودة بكليات تجامعة
القاهرة 0223
•المشاركة في إعداد نموذج الستبانات استرشاديه للكليات كخبير استبانات بمركز ضمان الجودة
بجامعة القاهرة 0223م
•عضو في وحدات (إعداد الدراسة الذاتية ،وإعداد المعايير األكاديمية ،وإعداد أدلة للمصداقية
واالخالقيات ،وإعداد الخطة االستراتيجية) بمعهد الدراسات والبحوث التربوية –تجامعة القاهرة
 0223م.
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االشتراك في ورش العمل (كمدرب):
 داخل مصر كمدرب بمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة من 1024:1022لدورات:
 oمحور القدرة المؤسسية.
 oإعداد االستبانات.
 oالورقة االمتحانية.
 االشتراك في دورات تدريبية كمدرب للتنمية المهنية للمعلمين ومديري المدارس فيالفترة من  0277:0272بمركزي التنمية المهنية بمعهد الدراسات التربوية وبمركز
الخدمات بمعهد الدراسات التربوية.
 االشتراك في دورات تدريبية كمدرب للتوعية بالجودة للمعلمين ومديري المدارس فيالفترة من  0277:0272بمركزي التنمية المهنية بمعهد الدراسات التربوية وبمركز
الخدمات بمعهد الدراسات التربوية.
 االشراف والتنظيم بوحدة ضمان الجودة -بمعهد الدراسات التربوية:
•
•

اسس ومواصفات الجودة في التعليم العالي
التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي المفهوم واالهداف والتطبيق 0226/72/07

•
•
•
•
•
•
•
•

توصيف البرنامج والمقررات 0226/ 77/ 73
أعداد المقررات االلكترونية  0226/ 77/ 03م
حول الجودة في التعليم العالي رؤية تطبيقية لمعهد الدراسات التربوية 0226/ 70/ 00
الجودة من منظور أداري 0223/ 7/ 03
المعايير االكاديمية 0223/ 7/ 07
فرص التعليم والتعلم 0223/ 6/ 62
أسس ومواصفات الورقة االمتحانية  0223/ 5/ 5م
معايير الدراسة الذاتية للتعليم العالي  0223/ 5/ 02م
 خارج مصر وكالة التطوير والجودة بجامعة نجران-السعودية كمدرب

•
•
•
•

بكلية التربية بنات بمجمع االثايبة-تجامعة نجران 0277م
ورش عمل عن الحطة االستراتيجية
ورشة عمل عن اإلطار الوطني للمؤهالت والمعايير االكاديمية.
ورشة عمل عن توصيف البرامج.
ورشة عمل عن توصيف المقررات
مشروعات بحثية مشتركة للجودة:
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تم االشتراك في مشروع بحثى مشترك مع وزارة التعليم العالي ومشروعات التطوير
•
بعنوان“ :أثر ومردود مشروعات تطوير التعليم العالي-كعضو في الفريق التنفيذي-بجامعة
القاهرة 0223 ،م.
تم االشتراك في مشروع بحثي بجامعة القاهرة مع مركز ضمان الجودة -كعضو في
•
الفريق التنفيذي-بعنوان“ :تقويم نظام (انشاء نظام داخلي للجودة في بعض كليات تجامعة القاهرة)
"  0272/0223م.
تم االشتراك في مشروع بحثى بجامعة القاهرة مع مركز ضمان الجودة -كعضو في
•
الفريق التنفيذي -بعنوان  :دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة "  0270/0277م.
تم االشتراك في مشروع بحثى بجامعة القاهرة مع معهد الدراسات التربوية  -كعضو
•
في الفريق التنفيذي -بعنوان  ":دراسة تشخيصية لمشكالت تقويم أداء الطالب وتطوير االداء
بجامعة القاهرة "  0270/0277م.
المؤتمرات:
 المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات بأبحاث أو بالتنظيم أو بالحضور من الفترة1002:1024
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