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    ) السيرة الذاتية(
 

 البيانات الشخصية:أوال :

 . داود  أحّذ دمحم ضػجذ اٌؼضَد/ أ .االعُ:         

 . ِظشٌاٌدٕغُخ :     

 .وفش اٌشُخخبِؼخ  –اٌزشثُخ اٌّإعغخ األوبدَُّخ اٌزٍ أػًّ ثهب )ثّظش (: وٍُخ 

 .ؼٍُُّخداسح اٌزاٌزخظض اٌؼبَ:  اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واإل

 .اٌزؼٍُُّخاإلداسح اٌزخظض اٌذلُك: 

 .اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واالداسح اٌزؼٍُُّخ اٌىظُفخ اٌحبٌُخ: أعزبر

 .شبسع اإلطالذ اٌضساػٍ  –لٍُٓ  -خوفش اٌشُ –:  خّهىسَخ ِظش اٌؼشثُخ  اٌؼٕىاْ    

 .11/5/1195 : ربسَخ اٌُّالد    

 ِزضوج. االخزّبػُخ:اٌحبٌخ     

 00201062222209:   زٍُفىٌْا    

 aziz.dawud@yahoo.com  : اٌجشَذ االٌىزشؤٍ   

 

 المؤهالت العلمية: ثانيا : 

 ثزمذَش ػبَ خُذ خذا)ِشرجخ اٌششف(. 1112ثىبٌىسَىط ػٍىَ و رشثُخ شؼجخ اٌشَبضُبد دوس ِبَى  -1

 .اذ خذخُثزمذَش  1111 َىُٔهاٌزشثُخ شؼجخ اٌزشثُخ اٌخبطخ دوس  فٍ ِهٍٕدثٍىَ   -2

 . اخُذ خذثزمذَش  2000 َىُٔهاٌزؼٍُُّخ دوس  واإلداسحاٌزشثُخ شؼجخ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ  فٍدثٍىَ خبص   -3

ِظشا خّهىسَخ  فٍاٌّذاسط  ِذَشٌٔظبَ ِمزشذ ٌزذسَت  " ثؼٕىاْ رؼٍُُّخ( ئداسحاٌزشثُخ رخظض)  فٍِبخغزُش  -4

ص ِغ اٌزىطُخ ثطجغ اٌشعبٌخ ػًٍ ٔفمخ اٌدبِؼخ ورجبدٌهب ِغ َ ثزمذَش ِّزب2002ٔىفّجش  " األصِبد ئداسحػًٍ  خٌؼشثُ

 .األخشياٌدبِؼبد وِشاوض اٌجحش 

ِظش:  فٍِٓ ثؼذ  اٌؼبٌٍاٌزؼٍُُ  فٍاٌدىدح  ئداسح"  تعميمية( بعنوان إدارةالتربية تخصص ) فيالفمسفة  دكتوراه -5

ؼخ ورجبدٌهب ِغ اٌدبِؼبد وِشاوض اٌزىطُخ ثطجغ اٌشعبٌخ ػًٍ ٔفمخ اٌدبِ غَ، 2009ِِبسط  " ِغزمجٍٍرظىس 

 .األخشياٌجحش 

 .2012ِبسط  - أعزبر ِغبػذ ) أعزبر ِشبسن ( دسخخ اٌزشلُخ ئًٌ - -6
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 .7107أتشٌم  -انتشقٍح إنى دسجح أستار  -7

 :الوظيفيالتدرج ثالثا : 

َ وحزً 14/12/1111ِٓ  خُوفش اٌشاٌزؼٍُُّخ ثىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ  اإلداسحثمغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ و  ِغبػذ ثبحش  -1

29/11/2002.َ 

َ وحزً 16/9/2003ِٓ  خوفش اٌشُاٌزؼٍُُّخ ثىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ  اإلداسحثمغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ و  ِذسط ِغبػذ  -2

26/5/2009.َ 

َ  2009/ 29/5ِٓ  خوفش اٌشُخبِؼخ  –وٍُخ اٌزشثُخ  -مغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ ثخبِؼٍ  ِذسط  -3

 .َ 2012/ 5/  29 وحزً

وحزً  2012َ/  5/ 22 ِٓ خوفش اٌشُخبِؼخ  –وٍُخ اٌزشثُخ  -مغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ أعزبر ِغبػذ ث -4

22  /5 /2019. َ 

 َ .2019/ 5/  30خبِؼخ وفشاٌشُخ ثزبسَخ  –وٍُخ اٌزشثُخ  –أعزبر ثمغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ  -5

 َ .2019/ 5/  9سئُظ ِدٍظ لغُ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ ثىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ وفشاٌشُخ ثزبسَخ  -6

 :المنشورة األبحاثرابعا :

اٌّإرّش  - ِٓ ثؼذ" اٌؼبٌٍضىء ثؼض طُغ اٌزؼٍُُ  فٍ اٌّظشٌ اٌدبِؼٍ" رطىَش اٌزؼٍُُ :  أحمد داو زعبد العزي  -1 

) اٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ فٍ اٌىطٓ ثؼٕىاْ  ّؼُخ اٌّظشَخ ٌٍزشثُخ اٌّمبسٔخ و اإلداسح اٌزؼٍُُّخاٌغبدط ػشش ٌٍد اٌغٕىٌ

خبِؼخ لٕبح  -َ ثىٍُخ اٌزشثُخ ثجىس عؼُذ2002َٕبَش  29-26فٍ اٌفزشح ِٓ  وإٌّؼمذ اٌىالغ و اٌّأِىي ( –اٌؼشثٍ 

 .اٌغىَظ

دًَّ  ثبٌدبِؼبد اٌّظشَخ فً ضىء خجشاد ثؼض ئعزشارُدُخ ِمزشحخ ٌالػزّبد االوب " :  أحمد داو زعبد العزي - 2

 َ .2002َىٌُى  -اٌّدٍذ اٌشاثغ ػشش  –( 52اٌؼذد )  – ِدٍخ ِغزمجً اٌزشثُخ اٌؼشثُخ – اٌذوي"

  -" رظىس ِمزشذ  : داسح اٌزارُخ فٍ ِذاسط اٌزؼٍُُ األعبعٍ ثغٍطٕخ ػّبْإلا" رطجُك أحّذ داود :  ضػجذ اٌؼضَ – 3

رطىَش اٌزؼٍُُ: سؤي )ثؼٕىاْ:  (  خغزٓ اٌغؼىدَخ ٌٍؼٍىَ اٌزشثىَخ و إٌفغُخ ) شش ٌٍدّؼُخاٌٍمبء اٌغٕىٌ اٌخبِظ ػ

 .خبِؼخ اٌٍّه عؼىد  - ثىٍُخ اٌزشثُخ – 1/2010َ/(6-5ِٓ ) إٌّؼمذ فٍ اٌفزشح  – (ؤّبرج وِزطٍجبد

ِدٍخ   -جشاد األخٕجُخ غٍطٕخ ػّبْ فٍ ضىء ثؼض اٌخرظىس ِمزشذ ٌدبِؼخ افزشاضُخ ثأحّذ داود :  ضػجذ اٌؼضَ – 4

 َ .2010 - (  10اٌؼذد )  – شّظ خبِؼخ ػُٓرظذس ػٓ ِشوض رؼٍُُ اٌىجبس  –رؼٍُُ اٌىجبس  أفبق خذَذح فٍ

اٌثمبفـخ اٌزٕظُُّـخ واإلثـذاع اإلداسٌ ٌّذَشٌ اٌّــذاسط اٌثبٔىَـــخ اٌؼبِـــخ" دساعخ ُِذأُخ أحّذ داود :  ضػجذ اٌؼضَ - 5

 -(  2اٌدضء )  –( 35اٌؼذد )  -شّظ خبِؼخ ػُٓ  -وٍُخ اٌزشثُخ  - اٌّدٍخ اٌزشثىَخ – " خثّحبفظخ وفش اٌشُ

2011َ . 
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 - " خدوس اٌدبِؼخ فٍ رُّٕخ لُُ اٌّىاطٕخ ٌذي اٌطٍجخ" دساعخ ُِذأُخ ثدبِؼخ وفش اٌشُأحّذ داود:  ضػجذ اٌؼضَ -6

 . 2011َ   – 30اٌؼذد  –اٌؼشثُخ اٌّزحذح  خبِؼخ اإلِبساد –وٍُخ اٌزشثُخ  – اٌّدٍخ اٌذوٌُخ ٌألثحبس اٌزشثىَخ

ورقة عمل  – اٌخطخ اإلعزشارُدُخ اٌّؼبطشح وػٕبطش رىىَٕهب فٍ اٌّإعغبد اٌزشثىَخأحمد داود :  زعبد العزي – 7

 . 4232ديسمبر  –(  53العدد )  –سلطنة عمان  –وزارة التربية والتعليم  -منشورة في مجلة رسالة التربية  

ورقة عمل منشورة  –أخاللُبد اٌّهٕخ اٌزؼٍُُّخ اٌزشثىَخ ٌذي اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّدبي اٌزشثىٌأحمد داود :  زعبد العزي - 8

 . 4233يناير  –(  54العدد )  –سلطنة عمان  –وزارة التربية والتعليم  -في مجلة رسالة التربية  

 ورقـة عمـل - سؤي وردبسة دوٌُـخ : اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ِٓ ثؼذ ثُٓ اٌزطىَش واٌدـىدح أحمد داود :  زعبد العزي -9

تقييم وتطوير تجربة التعليم المفتوح بالجامعات  - جامعة القاهرهب مؤتمر مركز التعليم المفتوح مقدمـة إلى

  م . 4234( نوفمبر  34 – 33من ) –المصرية 

ُخ فً ضىء ِذخً اٌزخطُظ رطىَش ئداسح اٌّذسعخ اٌثبٔىَخ اٌؼبِخ ثدّهىسَخ ِظش اٌؼشث :أحمد داود  زعبد العزي - 32

    . 2013َىٌُى  - وياألدضء اٌ -154 اٌؼذد –خبِؼخ االصهش  –ِدٍخ اٌزشثُخ  –اإلعزشارُدً 

 – ِدبٌظ األِٕبء وظُغخ ٌٍّشبسوخ اٌّدزّؼُخ فٍ ِذاسط اٌزؼٍُُ األعبعٍ ثغٍطٕخ ػّبْ: أحمد داود  زعبد العزي  -11

 –خبِؼخ دِٕهىس  –وٍُخ اٌزشثُخ   - اٌدضء اٌثبٌش  -( 4اٌؼذد ) –( 6) اٌّدٍذ – اٌذساعبد اٌزشثىَخ واإلٔغبُٔخ ِدٍخ

 .  2014أوزىثش 

ِحبفظخ اٌزؼٍُُ االعبعً فً ّؼًٍّ ِذاسط ٌ بإلٌزضاَ اٌزٕظًُّ ػاللزخ ث: اٌشضب اٌىظُفً وػجذاٌؼضَض أحّذ داود  -12

 . 2015َ َٕبَش -(  1اٌدضء )  –( 31)  اٌؼذد -شّظ خبِؼخ ػُٓ  -وٍُخ اٌزشثُخ  - اٌّدٍخ اٌزشثىَخ – " خوفش اٌشُ

اٌؼذاٌخ اٌزٕظُُّخ وّذخً ٌزحغُٓ األداء اٌىظُفً ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ ثدبِؼخ ػجذاٌؼضَض أحّذ داود : "  -13

 2015َاٌؼذد اٌحبدٌ واألسثؼىْ  ـ َىٌُى  -خبِؼخ عىهبج   –وٍُخ اٌزشثُخ  –اٌّدٍخ اٌزشثىَخ  –"  وفشاٌشُخ

  – " رغىَك اٌخذِبد اٌزؼٍُُّخ ثبٌدبِؼبد اٌّظشَخ فً ضىء ثؼض اٌخجشاد األخٕجُخ "داود :  ػجذاٌؼضَض أحّذ – 14

 َ .2016 أثشًَ -  (23)  اٌّدٍذ –(  101اٌؼذد )  – ِدٍخ ِغزمجً اٌزشثُخ اٌؼشثُخ –

ِمجىي  – " ظشٌثاعزخذاَ ّٔىرج ِىهٍّبْ إٌعٕغبفىسح خّهىسَخ ٔظبَ اٌزؼٍُُ فً رحًٍُ " : ػجذاٌؼضَض أحّذ داود  -15

 .رظذسهب اٌدّؼُخ اٌّظشَخ ٌٍزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ  –واٌذوٌُخ ّدٍخ اٌزشثُخ اٌّمبسٔخ ث ٌٍٕشش

– رحغُٓ اٌفؼبٌُخ اٌزٕظُُّخ ٌٍدبِؼبد اٌّظشَخ فٍ ضىء ِذخً سأط اٌّبي اٌفىشٌػجذاٌؼضَض أحّذ داود :  – 16
 ُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ .ب اٌدّؼُخ اٌّظشَخ ٌٍزشثرظذسه –َخ ىّدٍخ اإلداسح اٌزشثِمجىي ٌٍٕشش ث

 

وٍُخ  –اٌّدٍخ اٌزشثىَخ  – ٔظبَ اٌزؼٍُُ ِب ثؼذ االعبعٍ فٍ عٍطٕخ ػّبْ ، دساعخ حبٌخػجذاٌؼضَض أحّذ داود :  -19

 . 2019َ أوزىثش  ـ  ( 50) اٌؼذد  -خبِؼخ عىهبج   –اٌزشثُخ 

 – اٌزؼٍُُّخ ثبٌزؼٍُُ لجً اٌدبِؼٍ فٍ ُٔىصٍَٕذا وئِىبُٔخ اإلفبدح ِٕهب فٍ ِظشاٌّحبعجُخ ػجذاٌؼضَض أحّذ داود :  -12

 2012 -اٌغٕخ اٌثبِٕخ ػشش  –اٌّدٍذ اٌثبٍٔ  –اٌؼذد االوي  –خبِؼخ وفشاٌشُخ  –ِدٍخ وٍُخ اٌزشثُخ 
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 : التدريسيةخامساً:األنشطة 

 مصر. – خالتدريس بكلية التربية جامعة كفر الشي –أ 
 ي المرحلة الجامعية األولى :المقررات ف -ا

 المعاصرة  ) الفرقة الرابعة شعبة عامة ( . واالتجاىاتمصر  فينظام التعميم  -

 اإلدارة المدرسية ) الفرقة الثانية شعبة التعميم األساسي ( . -

 ( . التربوي مشكالت التعميم األساسي واتجاىات تطويره ) الفرقة الرابعة شعبة التأىيل  -

 ال ) الفرقة الثانية شعبة الطفولة ( .إدارة رياض األطف -

 ( .التربوي ) الفرقة الثالثة شعبة التأىيل  االبتدائيةإدارة المدرسة  -

 ( .شعبة عامة ) الفرقة الثانيةاالدارة المدرسية والصفية  -

 كمية التربية النوعية (. –نظام التعميم في مصر)الفرقة الثانية  -

 ية التربية النوعية (.كم –التربية المقارنة )الفرقة الرابعة  -
 المقررات في مرحلة الدراسات العليا:  -2

 اإلدارة التعميمية ) دبموم ميني شعبة اإلدارة المدرسية (. -

 اإلدارة المدرسية ) دبموم ميني شعبة اإلدارة المدرسية (.  -

 إدارة المدرسة الثانوية ) دبموم ميني شعبة اإلدارة المدرسية (. -

 ساسي ) دبموم ميني شعبة اإلدارة المدرسية (.إدارة مدرسة التعميم األ -

 إدارة الموارد البشرية التعميمية ) دبموم ميني شعبة ضمان الجودة ( . -

 تجارب عالمية في االعتماد وضمان الجودة )دبموم ميني شعبة ضمان الجودة (. -

 خبرات أجنبية في االعتماد وضمان الجودة ) دبموم ميني شعبة ضمان الجودة ( . -

 بحث ) دبموم ميني شعبة اإلدارة المدرسية (. قاعة -

 القيادة اإلدارية في المؤسسات التعميمية ) دبموم خاص ( -

 قاعة بحث ) دبموم خاص ( -

 دراسات تربوية مقارنة ) ماجستير( . -

 قضايا دولية في التعميم ) ماجستير( . -
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 الفكر اإلداري المعاصر وتطبيقاتو التربوية) ماجستير( . -

 م ) دكتوراه ( .التعميم والتقد -

 التعميم والتعددية الثقافية ) دكتوراه ( . -
 

 : المشاركة في األنشطة التطبيقية -3
 

 عضو اللجنة المشكلة للمشاركة مع كلٌة التربٌة بجامعة الزلازٌك لعمل الئحة مشتركة لتطوٌر كلٌة التربٌة  -

 بالئحة الكمية.المشاركة في تطوير مقررات المرحمة الجامعية األولى التابعة لمقسم  -

 دارة تعميمية . المقارنة واإل التربية تخصص المشاركة في تطوير برنامج الدراسات العميا -

 شثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخ .شخ واٌجحش ) اٌغُُّٕبس ( ثمغُ اٌزحضىس حٍمبد إٌّبل  -   

 اإلششاف ػًٍ اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ ثبٌمغُ . -

  ية والتقويمية :المشاركة في األعمال االمتحان -4
 وضع االمتحانات لجميع المقررات التي يتم تدريسيا والتي عرضت سابقًا. -
 مراجعة وتحديث المقررات سنويًا وفقًا لمتطمبات اإلعداد والمستجدات العممية . -
 . 2009 \ 2006ىٕزشوي اإلػذاد ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبد االشزشان فٍ أػّبي -

 . 2002 \ 2009ىٕزشوي اٌفشلخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث بداالِزحبٔاالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2002 \ 2009ىٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2009 \ 2006ىٕزشوي اٌذساعبد اٌؼٍُب ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2009 \ 2006اعبد اٌؼٍُب ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ىٕزشوي اٌذسث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2012دوس عجزّجش ىٕزشوي اٌذساعبد اٌؼٍُب ث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2013/  2012ىٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبدأػّبي سئُظ  -

 . 2013دوس َىُٔى   ىٕزشوي اٌذساعبد اٌؼٍُبث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 .2014 \ 2013ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ )اٌزأهًُ اٌزشثىي(  ىٕزشوي اٌفشلخ اٌشاثؼخث االِزحبٔبدالشزشان فٍ أػّبي ا -

 . 2014دوس َىُٔى   ىٕزشوي اٌذساعبد اٌؼٍُبث االِزحبٔبداالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2015/  2014ىٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبدأػّبي سئُظ  -

 . 2015/  2014ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ األوًٌ ) اٌزأهًُ اٌزشثىي ( ىٕزشوي اٌفشلخ ث حبٔبداالِزأػّبي سئُظ  -
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 .خبِؼخ وفشاٌشُخ  -2013االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوس َٕبَش  االشزشان فٍ أػّبي  -

 . خبِؼخ وفشاٌشُخ -2013االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوسَىٌُى االشزشان فٍ أػّبي  -

 . خبِؼخ وفشاٌشُخ - 2014االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوسَٕبَش أػّبي االشزشان فٍ  -

 . خبِؼخ وفشاٌشُخ -2014االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوسَىٌُى االشزشان فٍ أػّبي  -

 . خبِؼخ وفشاٌشُخ - 2015االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوسَٕبَش االشزشان فٍ أػّبي  -

 . خبِؼخ وفشاٌشُخ -2015االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوسَىٌُى  االشزشان فٍ أػّبي -

  خبِؼخ وفشاٌشُخ . - 2016االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوس َٕبَش االشزشان فٍ أػّبي  -

 خبِؼخ وفشاٌشُخ . - 2016االِزحبٔبد ثّشوض اٌزؼٍُُ اٌّفزىذ دوس َىٌُىاالشزشان فٍ أػّبي  -

 . 2015د ثىٕزشوي اٌذثٍىَ اٌؼبَ دسوعجزّجش سئُظ أػّبي االِزحبٔب -

 . 2015سئُظ أػّبي االِزحبٔبد ثىٕزشوي اٌذثٍىَ اٌخبص دسوعجزّجش  -

 . 2016/  2015ىٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ ث االِزحبٔبدأػّبي سئُظ  -

 . 2016/  2015ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ  ٌشاثؼخىٕزشوي اٌفشلخ اث االِزحبٔبدأػّبي سئُظ  -

 . 2015/2016 ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ دوس عجزّجش ىٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخث االِزحبٔبدأػّبي فٍ  االشزشان -

 .  1026/  1025لمعام الجامعي  لثةرئيس أعمال االمتحانات بكنترول الفرقة الثا -
 .1025/1026( لمعام الجامعي التربوي التأىيل ) الرابعةرئيس أعمال االمتحانات بكنترول الفرقة  -
دور  -1022دور يوليتتتتو -1022كتتتتز التعمتتتتيم المفتتتتتوي  ) دور ينتتتتايرعمتتتتال االمتحانتتتتات بمر االشتتتتترا  فتتتتي أ  -

 .خالشيكفر ( جامعة  1024يوليو -1024يناير -1023دور يوليو -1023يناير
 .سلطنة عمان –التدريس بكلية العلوم واآلداب جامعة نزوي  –ب 

 المقررات في المرحلة الجامعية األولى : -ا 
                                  العربً  رته فً دول الخلٌج نظام التعلٌم وإدا -

  رٌاض االطفال فًتجاهات معاصرة ا -

              إدارة رٌاض األطفال     -

 المقررات في مرحلة الدراسات العليا:  -2
                رىٕىٌىخُب اٌزؼٍُُ فٍ اإلداسح اٌزؼٍُُّخ -                        اٌغٍىن اٌزٕظٍُّ       -
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                  اٌمُبدح واٌزطىَش إٌّظٍّ -          اإلششاف اٌزشثىٌ                      -

  ئداسح اٌدىدح فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ -      ئداسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ             -

            االردبهبد اٌّؼبطشح فٍ اإلداسح اٌزؼٍُُّخ   -      اٌزغُُش واٌزطىَش اٌزشثىٌ          -

 (2حٍمخ ٔمبػ ِزمذَ فٍ اإلداسح اٌزؼٍُُّخ ) -     (      1حٍمخ ٔمبػ فٍ اإلداسح اٌزؼٍُُّخ ) -

   ئداسح اٌّىاسد اٌجششَخ فٍ اٌّإعغبد اٌزؼٍُُّخ   -

 :  المشاركة في األنشطة التطبيقية -3    

 ُٔخ.اٌّشبسوخ فٍ ٌدبْ رطىَش اٌّمشساد اٌذساعُخ ثمغُ اٌزشثُخ واٌذساعبد اإلٔغب -
 اٌّشبسوخ فٍ رطىَش ثشٔبِح اٌّبخغزُش رخظض ئداسح رؼٍُُّخ .  -

 حضىس حٍمبد إٌّبلشخ واٌجحش ) اٌغُُّٕبس ( ثمغُ اٌزشثُخ واٌذساعبد اإلٔغبُٔخ . -

 اٌّشبسوخ فٍ ػًّ دًٌُ ٌٍجشاِح اٌذساعُخ اٌزٍ َمذِهب اٌمغُ. -

 َمذِهب اٌمغُ.اٌّشبسوخ فٍ ػًّ ِظفىفخ ِخشخبد اٌّغبلبد ٌٍجشاِح اٌذساعُخ اٌزٍ  -

 ػًّ اٌشؤَخ واٌشعبٌخ واألهذاف ٌٍجشاِح اٌذساعُخ اٌزٍ َمذِهب اٌمغُ. فٍاٌّشبسوخ  -

 اإلششاف ػًٍ ِغبق اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ ثبٌمغُ . -

   المشاركة في األعمال االمتحانية والتقويمية : -4

 وضغ االِزحبٔبد ٌدُّغ اٌّمشساد اٌزٍ َزُ رذسَغهب واٌزٍ ػشضذ عبثمبً. -

 حذَش اٌّمشساد عٕىَبً وفمبً ٌّزطٍجبد اإلػذاد واٌّغزدذاد اٌؼٍُّخ.ِشاخؼخ ور -

 –ثحووش  –اِزحبٔووبد فظووٍُخ  –رٕووىع األػّووبي اٌزووٍ َووزُ ػٍووً أعبعووهب رمُووُُ اٌطووالة ) اِزحبٔووبد لظووُشح   -

 اِزحبٔبد ٔهبئُخ ( 

 اٌّشبسوخ فٍ أػّبي اٌّشالجخ ٌالِزحبٔبد إٌهبئُخ ثبٌمغُ .  -

االِزحبُٔخ ٌّشحٍخ اٌجىبٌىسَىط واٌّبخغزُش ثبٌمغُ طجمبً ٌّىاطوفبد اٌىسلوخ اٌّشبسوخ فٍ ِشاخؼخ األوساق  -

 االِزحبُٔخ فٍ ٔظبَ خىدح اٌزذسَظ ثبٌدبِؼخ .
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 ً   : األنشطة البحثية: سادسا
 اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية:    – والأ
 بيان باإلشراف علي الرسائل العلمية وتمت منالشتها: -1

 ر :رسائل الماجستي -أ

 الجامعـة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

 جامعة نزوى 2/1/2212 يم األداء بمدارس سلطنة عمانوتطوير معايير تم سالمة سلطان النعماني 1

2 
 نبببببورنجيبببببب شببببباهو 

 الزدجالى
تطبببوير اإلشبببراف الترببببوم خبببي ربببوء مبببدخل  دارة 

 الجودة الشاملة بسلطنة عمان
 نزوى جامعة 14/2/2212

 الغالية دمحم الشرياني 3
المنبببال التنظيمبببي وعاللتببب  باإلببببدا  اإلدارم لبببدى 
 مديرم مدارس المنطمة الداخلية خي سلطنة عمان

 جامعة نزوى 3/2212/ 16

 خريلة راشد النيرم 4
تطبببوير  دارة مبببدارس التربيبببة الخاصبببة خبببي ربببوء 

 مدخل  دارة الجودة الشاملة بمحاخظة مسمط
 ة نزوىجامع 2212/ 4 /4

 دمحم جمعة الشبلي 5
متطلبات تطبيك اإلبدا  اإلدارم لدى مديرم مدارس 

 بسلطنة عمان  التعليم ما بعد األساسي
 جامعة نزوى 5/2212/ 15

 مريم مهنا العبرم 6

خا   استخدام نظبم المعلومبات اإلداريبة الحوسببة خبي 
عمليببات اتخبباق المببرارات بمببديريات التربيببة والتعلببيم 

 ن بسلطنة عما
 جامعة نزوى 2212/ 5/ 22

 األبروم عبد هللاغالب  7
تطوير نظم معلومات الموارد البشرية خي المديريات 

 العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 6/2212 /22

8 
أميبببببة بطبببببي ببببببن سبببببالم 

 الريامي

دور تكنولوجيا المعلومات خبي تطبوير  دارة مبدارس 
خببي سببلطنة   داخليببة التعلببيم األساسببي بالمنطمببة ال

 عمان

14/12/2212 

 
 جامعة نزوى

9 
خالبببببببد  ناصبببببببر سبببببببعيد 

 الشماخي

تصبببور ممتبببري لتفعيبببل االتصبببال األكببباديمي لطلببببة 
الدراسببببات العليببببا مبببب  أعربببباء هيئببببة دريببببس خببببي 

 الجامعات العمانية

 جامعة نزوى 2211/ 1/  5

 ىلعزرامحمود دمحم  12
وء تطببوير اإلدارة التعليميببة بسببلطنة عمببان خببي ربب

 االتجاهات العالمية المعاصرة
 جامعة نزوى 2211/ 1/ 8

 صابرة حمد العوخي 11

برنببامت تببدريبي ممتببري للمشببرخين األوائببل ل نشببطة 
حتياجببباتهم االمدرسبببية بسبببلطنة عمبببان خبببي ربببوء 

 التدريبية

 جامعة نزوى 2211/ 12/1

 ةـم العريميـة سالـمحفوظ 12
ات اإلنسبانية أدوار اإلدارة المدرسية خي تنمية العالل

 ببعض مدارس التعليم األساسي بسلطة عمان
 جامعة نزوى 2211/ 2/ 22

 جيهان دمحم الخزيرم 13
تطببوير اإلدارة المدرسبببية بمبببدارس التعلبببيم مبببا بعبببد 

  بسلطنة عمان  األساسي خي روء مدخل خرق العمل
 جامعة نزوى 2211/ 3/ 9

14 
منببببببببى  صببببببببال  علببببببببى 

 األنصارية

التكنولوجيبببببة خبببببي  توظيبببببف بعبببببض المسبببببتحدثات
والتعلبيم  اإلشراف التربوم بالمديرية العامبة للتربيبة

 لمنطمة جنوب الباطنة بسلطنة عمان

 جامعة نزوى 4/2211 /23
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 الجامعـة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

 يـد عبدهللا الشمصـسعي 15
خاعليبببة التشبببريعات التعليميبببة خبببي توجيببب  المنبببال 

 سلطنة عمان التنظيمي خي المؤسسات التعليمية خي
 جامعة نزوى 5/2211/ 8

 عميره سالم الشماخي 16
معايير ممترحة لإلدارة المدرسية بسلطنة عمبان خبي 

 روء بعض الخبرات المعاصرة
 جامعة نزوى 2211/ 5/ 14

 ىـد الهنائـمحم ىـمن 17
حلمات الجودة و مكانية تطبيمها خبي مبدارس التعلبيم 

 األساسي خي سلطنة عمان
 جامعة نزوى 2211/ 5 /  15

 زيانة سالم الصبحي 18
تصور ممتري للمساءلة اإلدارية خي مبدارس التعلبيم 

 األساسي بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 2211/ 5/ 28

 مالن جمعة الرامرم 19

تمكين المعلمبين بمبدارس التعلبيم األساسبي ق حلميبة 
بعبض االتجاهبات   ثانيبة   بسبلطة عمبان خبي ربوء

 العالمية المعاصرة

 جامعة نزوى 2211/ 6/ 11

 هرميدمحم حميد الج 22

نظببببام ممتببببري لتببببدريب مببببديرم مببببدارس التعلببببيم 
 األساسببي ق الحلمببة الثانيببة   بسببلطنة عمببان علببى 

 الميادة التحويلية

 جامعة نزوى 2211/ 6/ 12

 مالن مبارن العامرم 21
المنببببال التنظيمببببي وعاللتبببب  ببببب دارة الصببببرا  خببببي 

 مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 2211/ 6 / 13

 موزه دمحم المشيفرم 22
تصور ممتري إلدارة المعرخة خي مبدارس التعلبيم مبا 

 بعد األساسي بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 2211/ 6 / 22

 دمحم سلطان المسكرم 23
تفعيببل دور المعلومببات خببي صببناعة المببرارات لببدى 

 مديرم عموم التربية والتعليم بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 2211/  7/ 32

24 

 الوراحي عبد هللاسالم 

 

 

تطبببوير اإلدارة المدرسبببية بالمبببدارس الخاصبببة خبببي 
 جامعة نزوى 12/12/2211 بمحاخظة مسمط روء مدخل  دارة الجودة الشاملة

 أنور بن سليمان السيابي   25

تصببور ممتببري لالعتمبباد األكبباديمي لمببدارس التعلببيم 
األساسببي بسببلطنة عمببان خببي رببوء بعببض الخبببرات 

        المعاصرة 

 جامعة نزوى 7/3/2212

26 
سبببببببفيان ببببببببن حمبببببببدان 

 العيسائى

داء الببببوظيفي لمببببديرم األتصببببور ممتببببري لتمببببويم 
بسبلطنة  مدارس الحلمة الثانية مبن التعلبيم األساسبي

 خي روء معايير الجودة الشاملة عمان

 جامعة نزوى 2212/  5/  14

27 
خهبببد ببببن المبببر ببببن سبببالم 

 اللويهى

األزمات بمدارس  دور اإلدارة المدرسية خي مواجهة
 التعليم األساسي بسلطنة عمان

 جامعة نزوى 2212/  5/ 15

28 
منبببببببببببببببى دمحم سبببببببببببببببالم 

 أمبوسعيدم

تطبببوير  دارة مبببدارس التعلبببيم األساسبببي خبببي ربببوء 
 مدخل التخطيط اإلستراتيجي بسلطنة عمان

 جامعة نزوى 2212/  5/  9

29 
أحمببببببببد سببببببببعيد سببببببببالم 

 المشيخى

املين خببببي الررببببا الببببوظيفي لببببدى اإلداريببببين العبببب
 المديريات العامة للتربية والتعليم بمحاخظة ظفار

 جامعة نزوى 2212/  4/  32

 سامي بن سيف المعولي 32
 دارة المعرخة واتخباق المبرار خبي مبدارس التعلبيم مبا 

 بعد األساسي بسلطنة عمان
 جامعة نزوى 32/6/2212

31 
سبببببببميرة بنبببببببت سبببببببعيد 

 البيماني 
خصببائيي األنشببطة تمببويم بببرامت التنميببة المهنيببة أل

 المدرسية بمحاخظة مسمط
 جامعة نزوى 2212/  6/ 23

 حميد بن حمد البراشدى 32
الكفايات الالزمة للمشرف التربوم خي سلطنة عمان 

 خي روء بعض اتجاهات اإلشراف التربوم
 جامعة نزوى 2212/ 7/  11
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 الجامعـة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

33 
عصبببببام رشببببباد بسبببببيونى 

 مصطفى 
تعلبببيم بمبببدارس ال اإلدارمتصبببور ممتبببري لالتصبببال 

 روء االدارة االلكترونية  خيمصر  خي األساسي
 جامعة كفرالشيخ 5/8/2215

34 
 عبدالكريم  براهيم حامد 

  سماعيل

مديرم المدارس الثانوية العامة  ألداءتصور ممتري 
رببببوء مببببدخل الميببببادة  خببببيبمحاخظببببة كفرالشببببيخ 

 االخاللية
 جامعة كفرالشيخ 17/12/2215

35 
عبببببالء علبببببي عببببببدالحليم 

 ينسالط

النشاط المدرسي بالتعليم الثبانوم العبام خبي مصبر و 

 خرنسا: دراسة ممارنة  
 جامعة كفرالشيخ 2218 \ 3 \21

36 
 ببببببببراهيم دمحم مصبببببببطفي 

 السيسي
التعلبببيم الجبببامعي خبببي مصبببر وسبببنغاخورة ق دراسبببة 

 ممارنة  
 جامعة كفرالشيخ 2218 \ 3 \28

37 
نبببببايف مببببببارن مسبببببيعيد 

 الرشيدم
اإلشراف الترببوم اإللكترونبي تصور ممتري لتطبيك 

 بالمرحلة االبتدائية بدولة الكويت ق دراسة ميدانية  
 جامعة بنها 2218/  7/ 28

 دالل عبيد شار  الظفيرم 38
التكامببل بببين بطالببة األداء المتببوازن ومنهجيببة سببتة 
 سيجما لتطوير أداء جامعة الكويت قدراسة ميدانية 

 جامعة بنها 2218/  7/ 28

 احمد احمد النجدمأميرة  39

التنمية المهنية للمعلم كمدخل لتحميك الميزة 

التناخسية بالتعليم الثانوم العام خي جمهورية مصر 

  العربية
 جامعة كفرالشيخ 2218/  8/ 15

 

 رسائل الدكتوراه : -ب 

 الجامعـة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

مصبببر  خبببي التكنولبببوجيوالتطبببوير  العلمبببيالبحبببث   براهيم أبوالمجد عيسى 1
 والهند " دراسة ممارنة "

 جامعة كفرالشيخ 2213/  3/ 13

 المؤسسببيالمنظمببة المتعلمببة مببدخل لتحميببك التميببز  أسامة عبدالفتاي جاد الكريم 2
مصببببر " تصببببور  خببببيبالمدرسببببة الثانويببببة العامببببة 

 ممتري"
 جامعة كفرالشيخ 1/2214/  31

مهدى ختوي راغب  3
 اوىالسعد

التنميببة المهنيببة لعرببو هيئببة التببدريس بالجامعببات 
المصبببرية باسبببتخدام تكنولوجيبببا التعلبببيم مبببن بعبببد " 

 " مستمبليتصور 
 جامعة كفرالشيخ 2215/ 2/ 23

 تدريب معلم التعليم األساسي خي مصر واستراليا دمحم معوض العجوانى 4

 " دراسة ممارن  " 
 جامعة كفرالشيخ 2217/  8/ 26
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 بيان  بالرسائل العلمية التي شارن خي منالشتها : -2

 رسائل الماجستير : -أ 

 الجامعة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

 ستراتيجية ممترحة لتطبيك التعليم للريادة خي مدارس  خاطمة محاد سهيل العمرى 1

 التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان
32/11/2211 

لطان جامعة الس

 لابوس

 رغوط العمل لدى المشرخين اإلداريين بسلطنة عمان عزاء عمير على الرلمي 2
23/2 /2211 

جامعة السلطان 

 لابوس

تصبببببور ممتبببببري لتطبببببوير  دارة جماعبببببات األنشبببببطة  يوسف دمحم على الشحى 3

 األساسي خي سلطنة عمان الالصفية بمدارس التعليم

29  /6  /

2212 

جامعة السلطان 

 لابوس

جامعبة  –تطوير برنامت  عداد المعلم خي كلية التربيبة  آل ثانى  ورح  بدر عبدا هلل 4

خي روء البدور اإلدارم المتولب    - السلطان لابوس 

 منة خي سلطنة عمان

12/12/2229 
جامعة السلطان 

 لابوس

 سالم عبود سعيد العريبى 5

 

 

دور اإلدارة المدرسببية خببي الحببد مببن الهببدر التربببوم 

 2229/ 3/ 18 لتعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمانبمدارس ا
جامعة السلطان 

 لابوس

أسببببباليب اإلدارة المدرسبببببية خبببببي معالجبببببة مشبببببكالت  جوخة سيف شامس الكيومى 6

التحصيل الدراسي التي يواجهها تالميق الحلمة األولبى 

مببن التعلببيم األساسببي خبببي محبباخظتي شببمال وجنبببوب 

 الباطن  خي سلطنة عمان

 جامعة صحار 2212/  6/  4

دور مببدير المدرسببة خببي النمببو المهنببي للمعلمببين مببن  سليمان بن دمحم الصبارم 7

 وجهة نظر المعلمين
 جامعة نزوم 2229/ 6/  8

ممارسببة المشببرخين التربببويين لببإلدارة باألهببداف خببي  عائشة بنت مبارن السالمى 8

 سلطنة عمان
 جامعة نزوم 2212/ 4/  7

العاللببات اإلنسببانية و عاللتهببا ببباألداء الببوظيفي مببن  رلية بنت حمد الريامى 9

اإلداريببين األكبباديميين خببي  وجهببة نظببر اإلداريببين و

 جامعة نزوم خي سلطنة عمان

 جامعة نزوم 2212/ 5/ 17

االحتياجبات التدريبيببة ألخصببائيي التوجيبب  المهنببي خببي  سليمان بن راشد العدواني 12

 عمان األساسي خي سلطنة  مدارس التعليم ما بعد
 جامعة نزوم 2212/   6/  9

تطوير كفايات مديرم مدارس التعليم ما بعد األساسبي  سعيد بن خميس الغاخرى 11

 التنظيمي على  دارة الصرا 
 جامعة نزوم 2212/  7/ 14

خاعليببة الممارسببات التخطيطيببة للمببادة التربببويين خببي  راشد بن خميس الساعدى 12

 ليم بسلطنة عمان .المديريات العامة للتربية والتع
 جامعة نزوم 2211/  3/ 16

اإلداريين خي تفعيل نظبام تطبوير األداء  ندور المشرخي كاقية بنت على البيمانية 13

 المدرسي خي سلطنة عمان.  
 جامعة نزوم 2211/ 4/  32

خاعليببة دور المعلببم األول بوصببفة مشببرخا مميمببا خببي  راشد بن على الحراصى 14

 عد األساسي بسلطنة عمان مدارس التعليم ما ب
 جامعة نزوم 2211/  5/ 29

تطبببوير أنمبببوقج لعمليبببة اتخببباق المبببرارات خبببي وزارة  عائشة بنت دمحم الحاتمي 15

 التربية والتعليم خي سلطنة عمان 
 جامعة نزوم 2211/  6/ 22

تصور ممتري إلعداد مديرم المبدارس بسبلطنة عمبان  على بن دمحم الجابرم 16

 بعض الدول خي روء خبرات 
 جامعة نزوم 2211/  6/ 28

مبببدى تطبيبببك معبببايير الجبببودة الشببباملة خبببي العمليبببات  ورحى سيف زايد الجهورى 17

اإلدارية خي المديرية العامبة للشبئون اإلداريبة ببوزارة 

 التربية والتعليم بسلطنة عمان

 جامعة نزوم 2211/ 14/12
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 الجامعة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

لعاملين خي ألسام التخطيط الترببوم الكفايات الالزمة ل أحمد حسن المشيخى عبد هللا 18

   خي المديريات العامة للتربية والتعليم خي سلطنة عمان
 جامعة نزوم 14/1/2212

دور  دارة المعرخبة خببي تنميببة المهبارات اإلداريببة لببدى  رياء حمد  هالل الحبسى 19

العبباملين بالمببديريات العامببة للتربيببة والتعلببيم بسببلطنة 

 عمان

 نزومجامعة  2212/ 5/ 16

درجببببة ممارسببببة الميببببادة االبتكاريببببة التربويببببة خببببي  بدرية خلفان حمد الجهورى 22

 المديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان
 جامعة نزوم 2212/ 6/  6

وال  ممارسة اإلدارة التشاركية خي مدارس التعليم مبا  موزة عامر على المرهوبية 21

 بعد األساسي بسلطنة عمان
 جامعة نزوم 2212/ 6/  9

درجة ممارسة مهارات التفاوض لدى مديرم مبدارس  منى على خلفان الرحبى 22

الحلمببة الثانيبببة خبببي االجتماعببات المدرسبببية بمحاخظبببة 

 الداخلية خي سلطنة عمان

 جامعة نزوم 2212/ 7/  2

سياسببة التعلببيم الجببامعى والتنميببة البشببرية خببى مصببر  سهير ممدوي مصطفى أحمد 23

 راسة ممارنةوكوريا : د
 جامعة كفرالشيخ 2213/ 3/ 28

تطوير التعليم الجبامعى المصبرى خبى مصبر خبى ربوء  رشا حسن السيد الغياتى 24

 نماقج الجودة واإلعتماد األكاديمى
 جامعة طنطا 12/12/2213

صيغة ممترحة لتطبيك  ستراتيجيات اإلدارة القاتية خى  ررا عبدهللا عثمان عبدهللا 25

 األساسى بمحاخظة كفرالشيخ  مدارس التعليم
 جامعة كفرالشيخ 24/6/2214

معولات االتصال التربوى الفعبال بالمبدارس االبتدائيبة  مبارن دمحم العجمى 26

خى دولة الكويت وسبل التغلب عليها خى روء خبرات 

 بعض الدول 

 جامعة طنطا 2214/ 8 /31 

لجببودة ببباالدارات تصبور ممتببري لبدور وحببدات ليباس ا ريم أحمد دمحم هيكل 27

التعليميببة خببى نشببر ثماخببة الجببودة واالعتمبباد بمببدارس 

 محاخظة االسكندرية

 جامعة اإلسكندرية 2215/ 11/ 2

الميببادة التحويليببة وعاللتهببا بالررببا الببوظيفى لمعلمببى  دمحم أحمد ناصر 28

 المدارس الثانوية العامة خى جمهورية مصر العربية
 جامعة كفرالشيخ 2/2216/  15

بدرية مصطفي محمود  29

 الخرلاني

تطببوير اداء رؤسبباء األلسببام االكاديميببة بجامعببة كفببر 

 خي روء مدخل  دارة التميز " دراسة حالة " خالشي
 خجامعة كفر الشي 2216/  8/ 13

جامعبة  –التعليم المفتوي وأهم مشكالت  بكلية التربيبة  مروة دمحم خؤاد احمد 32

ء خببرات دول االسكندرية ، وسبل مواجهتهبا خبي ربو

 أخرم 

 جامعة االسكندرية 5/12/2216

دور المجلببس المببومي لحمببوق االنسببان خببي االرتمبباء  خليل السيد خليل شوشة 31

 بالعملية التعليمية 
 جامعة بنها 2217 / 5 /23

 الهام عبدالحميد ابراهيم ابو 33

 غالى

متطلبببببات االحتببببراف االدارم ومببببدى تواخرهببببا لببببدم 

 العام بمحاخظة االسكندرية مديرم مدارس التعليم
 جامعة االسكندرية 2217 / 7 /12

تحسببين االلتببزام التنظيمببي لمعلمببي المببدارس الثانويببة  رجب خليل غالب عبدالجليل 34

العامبببة بجمهوريبببة مصبببر العربيبببة خبببي ربببوء مبببدخل 

 المنظمة المتعلمة

 جامعة االزهر 2217 / 7 /27

ير نظبام التعلبيم الثبانوم الفنبي التجبارم متطلبات تطبو دمحم السيد علي أبو شعيش   35

 خي روء التحديات المحلية والعالمية
 جامعة االسكندرية  2217 /8  /3

 سبببتراتيجية ممترحبببة لتخطبببيط االحتياجبببات التدريبيبببة  دمحم راشد عيد العازمي 36

لمببديرم المببدارس الثانويببة العامببة بدولببة الكويببت خببي 

 روء مالم  الفكر اإلدارم المعاصر

 جامعة بنها 2217 /9  /23

 جامعة االسكندرية 2218 / 3 /15المشببكالت االداريببة والطالبيببة خببي الجامعببات الخاصببة  الشيماء أباصيرم عرخة 37
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المصببرية وسبببل مواجهتهببا خببي رببوء خبببرات بعببض 

 الدول االجنبية

أنمبباط الميببادة المدرسبببية وأثرهببا علبببي التنظببيم غيبببر  باهر محمود حاتم كامل 38

دراسبببة ميدانيبببة بمبببدارس الثبببانوم العبببام  الرسبببمي ،

 بمحاخظة االسكندرية

 جامعة االسكندرية 2218 / 4 /5

دراسببة تمويميببة لوحببدات التببدريب والجببودة بمببدارس  ط  عبدالباسط علي سالم  39

المرحلببة االبتدائيببة خببي محاخظببة المليوبيببة خببي رببوء 

 بعض النماقج العالمية 

 جامعة بنها  2218 / 4 /14

جودة المعلومات اإلدارية وعاللتها بمواجهبة األزمبات  الكندرمدمحم عبدهللا  منال 42

المدرسببية " دراسببة ميدانيببة علببي مببدارس المرحلببة 

 المتوسطة بدولة الكويت "

 

 جامعة بنها 2218 / 5 /12

تطبيبببك المبببدخل المعيبببارم الممبببارن لميببباس الكفببباءة  دمحم قكي دمحم حنورة 41

 سكندريةالنسبية ل داء بجامعة اال
 جامعة االسكندرية 2218 / 6 /19

اسبتراتيجية ممترحببة السببتيفاء خريجبي كليببات التربيببة  اية احمد ابراهيم احمد  42

 لمتطلبات سوق العمل : دراسة ممارنة
 جامعة االسكندرية 2218 / 6 /21

بعض مشكالت  دارة المدرسة االبتدائية بدولة الكويت  سلمى خالي مساعد سلطان 43

هتها باستخدام مدخل التصاد المعرخبة وأسبلوب ومواج

 سوار االستراتيجي

 جامعة بنها 2218/  7 /26

اإلدارة القاتية للمدرسة كمدخل لالمركزية صن  المرار  أحمد زغلول محمود العبادم 44

 التعليمي بالتعليم لبل الجامعي بمصر "تصور ممتري"
 جامعة كفرالشيخ 2218/ 13/8

تطوير العمليبات اإلداريبة بمبدارس الحلمبة الثانيبة مبن  بدالكريمعبير سعد سالمة ع 45

 التعليم األساسي باستخدام مدخل  عادة الهندسة

 ق دراسة ميدانية بمحاخظة االسكندرية  

 جامعة االسكندرية 2218/ 18/8

 

 

 رسائل الدكتوراه : -ب 

 الجامعة تاريخ المنالشة عنوان الرسالـة اســم الطالــب م

تطبيببك اإلدارة القاتيببة خببي المدرسببة الثانويببة الصببناعية  ى على أحمد برلالدسول 1

 نظام السنوات الخمس خي مصر ، تصور ممتري
 جامعة كفرالشيخ 2212/ 11/ 28

2 
 عببداد معلببم الطالببب الكفيببف بالمرحلببة الثانويببة خببي مصببر  دمحم خؤاد  براهيم خرر

: باسببتخدام معببايير رببمان الجببودة واالعتمبباد األكبباديمي 

 تصور ممتري

 جامعة كفرالشيخ 2214/ 4/ 5

متطلبات تنمية راس المبال االجتمباعي بمبدارس المرحلبة  ميسر خليل يوسف أبو لبدة 3

 االبتدائية بدولة الكويت خي روء خبرات بعض الدول
 جامعة بنها 2217 / 7 /3

ي  دارة الجببودة الشبباملة كمببدخل لتطببوير األداء المؤسسبب نادية عزيز شحاتة رزق 4

 بمدارس التعليم الفني خي مصر
 جامعة كفرالشيخ 2217 / 8 /23

دور الجامعبببات خبببي التنميبببة االلتصبببادية بكبببل مبببن كوريبببا  عرخة حسين عرخة رمان 5

 الجنوبية وماليزيا : دراسة ممارنة 
 جامعة طنطا 2218 / 2 /22

الجبودة  تنمية االلتزام التنظيمي علبي ربوء معبايير  دارة خيرية دمحم حسين عصمان 6

 الشاملة " دراسة ميدانية بجامعة طرابلس "
 جامعة بنها 2218 / 6 /2
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7 
نجاي عبداللطيف  رامي

 عمارة

آليات تغيير الثماخة التنظيمية لترسيخ أبعاد المنظمة 

 جامعة طنطا 2218 / 8 /11 المتعلمة بالجامعات المصرية
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نظاااام الشاااامل( كلياااة العلاااوم اإلشاااراف ومناقشاااة المشااااري) البحثية)ماجساااتير ال -ثانياااا  
 جامعة نزوي:  –واآلداب 

 

 بيان باإلشراف علي المشاري  البحثية وتمت منالشتها: -1

 و اسى انطانة عُىاٌ انثحث المنالشةتاريخ 

25/1/2212 
دور اإلدارة المدرسبببية خبببي تشبببكيل الثماخبببة التنظيميبببة بمبببدارس التعلبببيم 

 بمنطمة الباطنة جنوب األساسي

 1 الكندم سيف بدر دمحم

2/6/2212 
بمديريببة التربيببة والتعلببيم بالمنطمببة  متطلبببات تطبيببك اإلدارة االلكترونيببة

 الداخلية خي سلطنة عمان 

 2 الحسيني على خلفان دمحم

2/6/2212 
مريعات الولت لدى مديرم مدارس الحلمة الثانية مبن التعلبيم األساسبي 

 المنطمة الداخلية بسلطنة عمان خي

 3 الحسيني  عزان خلفان دمحم

14/12/2212 
التعلببيم لبببل المدرسببي وعاللتبب  بالتحصببيل الدراسببي لببدى تالميببق مرحلببة 

 التعليم األساسي بوالية السيب

 4 مبرون عزة سالمين بن

11/1/2211 

 

 9 – 5دور المدرسة خي معالجة بعض المشكالت السلوكية لدى طبالبق 

 بالمنطمة الداخلية  

 5 على سليمان العبرم

5/6/2211 
تطوير  دارة مدارس التعليم األساسي بالمنطمة الداخلية خي روء مبدخل 

  دارة التغيير

 6 السيابى دالل على ناصر

11/7/2211 
المنال التنظيمي وعاللت  بالررا الوظيفي خبي مبدارس التعلبيم األساسبي 

  خي محاخظة مسمط 12 – 5للصفوف ق 

 7 رواء صال  خليفة المميمى

9/7/2211 
ممتببري لإلنمبباء المهنببي للمعلمببين خببي مببدارس التعلببيم األساسببي برنببامت 

   خي محاخظة مسمط12 – 5للصفوف ق 

 8 رياء على حمود الصبحى

26/2/2212 
األنماط الميادية وعاللتها باألداء الوظيفي خي مكاتبب اإلشبراف الترببوم 

 بمحاخظة مسمط

 9 الدهمانى خميس دمحم عبد هللا

11/4/2212 
لببت لببدى مببديرم ومببديرات مببدارس التعلببيم األساسببي خببي والبب   دارة الو

 لطا  سمائل وبدبد من وجهة نظر المعلمين األوائل

 11 سعيد السيابية خخرية عبد هللا

29  /5 /2212 
دور مدير المدرسة خي تنمية مهارة تصميم المواد التعليمية لدى معلمات 

 ي بوالية بهالءالمجال الثاني بمدارس الحلمة األولى من التعليم األساس

 11 ناصر اليحيائية زمزم عبدا هلل

29 /5  /2212 
الصببراعات التنظيميببة والررببا الببوظيفي لببدى مببديرم مببدارس التعلببيم 

 األساسي بمحاخظة الداخلية خي سلطنة عمان

 12 رجاء العفارى مسلم الهنائية

5  /6  /2212 
البببات دور التوجيبب  المهنببي واالتصببال خببي تحديببد المسببار الببوظيفي لط

 الصف العاشر بوالية بهالء بمحاخظة الداخلية 

 13 عيسى العبرى عزاء عبد هللا

71/6 /7107 
التنظيمات غير الرسمية وعاللتها باتخاق المرار مبن وجهبة نظبر مبديرم 

 مدارس محاخظة الشرلية شمال

 14 خهد خميس على البلوشى

 15 جميلة جمعة راشد اليعموبى ية بمحاخظة الظاهرةوال  المنال التنظيمي خي مدارس الحلمة الثان 25/6/2212

3  /7  /7107 
الرغوط المهنية وعاللتها بالرربا البوظيفي لبدى معلمبي التعلبيم مبا بعبد 

 األساسي خي محاخظة مسمط بسلطنة عمان
 16 سعاد مرشد دمحم الخصيبية
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 بيان بالمشاري  البحثية التي شارن خي منالشتها: -2

 م اسم الطالب بحثعنوان ال المنالشةتاريخ 

8  /11 /2228 
توظيف التخطيط اإلستراتيجي لدى مديرم مبدارس التعلبيم األساسبي خبي 

 محاخظة مسمط
 1 خاطمة سيف دمحم المرشوبى

24  /11 /2228 
الشببراكة المجتمعيببة للمدرسببة و دورهببا خببي رخبب  المسببتوى التحصببيلى 

 للطالب من وجهة نظر مديرم المدارس
 2 زيم الهنائىدمحم خلفان خ

15  /11 /2228 
معولببات  دارة الولببت لببدى مببديرم مببدارس التعلببيم األساسببي بالمنطمببة 

 الداخلية
 3 دمحم سالم راشد العبرم

29  /11 /2228 
أسبباليب تطببوير اإلبببدا  اإلدارم مببن وجهببة نظببر مببديرم المببدارس خببي 

 شمال  المنطمة الشرلية 
 4 على سعيد سليم المطرم

9  /5 /2229 
برنامت تدريبي ممتري لتنمية اإلبدا  لدى معلمي مدارس التعلبيم مبا بعبد 

 بالمنطمة الشرلية شمال األساسي
 5 سيف حمود خالد البروانى

11  /12 /2229 
خاعلية المشرف التربوم خبي تحسبين الممارسبات التعليميبة خبي مبدارس 

 األساسي بالمنطمة الداخلية بسلطنة عمان  التعليم ما بعد
 6 الم ناصر العزرىأحمد س

15  /12 /2229 
 مشاركة المعلمين األوائل خي اتخاق المرارات 

 اإلدارية بمدارس واليتي سمائل وبدبد   

 7 بدرية صمر بن سليمان السيابى  

22  /12 /2229 
برنامت ممتري لتدريب المعلم األول كمشبرف ممبيم خبي المنطمبة الداخليبة 

 بسلطنة عمان

 8 ندم  صفية سالم سلمان الك

17  /3 /2212 
وال  األنماط اإلدارية لمديرات رياض األطفبال وعاللتب  باإلببدا  اإلدارم 

 خي محاخظة مسمط   

 9 سمية خلفان سعيد السيابى  

24  /3 /2212 
تصببور ممتببري لتطببوير بببرامت تببدريب المشببرخين المميمببين خببي المنطمببة 

 شاملةالشرلية ق جنوب   خي روء متطلبات  دارة الجودة ال

 12 سالم على سالم الساعدى

9 /11 /2212 
برنببامت ممتببري لتببدريب مببديرم مببدارس التعلببيم األساسببي خببي منطمببة 

 محاخظة مسمط على الصرا  التنظيمي

 11 آمنة درويش جمعة الفورم

27/11  /2212 
متطلببببات تطبيبببك المدرسبببة االلكترونيبببة خبببي مبببدارس التعلبببيم األساسبببي 

 نة عمانخي سلط بالمنطمة الداخلية

 12 دمحم سالم العبرم

18 /1 /2211 
العاللة بين رغوط العمل والررا البوظيفي لبدى مبديرم مبدارس التعلبيم 

 األساسي بالمنطمة الشرلية شمال خي سلطنة عمان

 13 ثريا دمحم سليم الصواخي

11 /5 /2211 
تطببوير التببدريب مببن بعببد لمببديرم مببدارس التعلببيم األساسببي بالمنطمببة 

 ل خي سلطنة عمان الشرلية شما
 14 عزة هالل ناصر العزرى

31 /5  /2211 

دور المشرف التربوم خي تفعيل التعليم اإللكتروني لتحسين أداء معلمبي 
التعلببيم األساسببي مببن وجهببة نظببر المعلمببين بالمنطمببة الداخليببة بسببلطنة 

 عمان

 15 جمال أحمد العبرى

13  /6  /2211 
العمليات اإلدارية خي مبدارس التعلبيم وال  تطبيك اإلدارة اإللكترونية خي 

 األساسي بالمنطمة الداخلية

 حميد الهاشمي سيف عبد هللا

 

16 

22  /6  /2211 
مدى تفعيل البريد االلكترونبي خبي تطبوير األنشبطة المدرسبية مبن وجهبة 

 نظر أخصائيي األنشطة المدرسية بمدراس محاخظة مسمط

 17 ناصر دمحم صال  البطاشى

32/12 /2211 
رجة الررا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الريارة المدرسية بالمنطمة د

 الداخلية

 حمد سيف ناصر الهنائى

 

18 

12/2 /2212 
دور المعلمببين األوائببل خببى تحسببين الممارسببات التعليميببة خببي محاخظببة 

 الظاهرة بسلطنة عمان

 19 خالد دمحم حميد الحاتمى

21/3/2212 
خبي اإلدارة المدرسبية بمبدارس التعلبيم وال  اسبتخدام البريبد اإللكترونبي 

 األساسي بمحاخظة الشرلية شمال خي سلطنة عمان

 22 عزة ناصر سليمان الحبسى

26/6/2212 
دور اإلدارة المدرسية خي التغلب على العوامل المؤدية  لى تفشى ظاهرة 

 العنف المدرسي لدى طالب التعليم األساسي بسلطنة عمان

 21 أحمد مسعود على الكعبى
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                                 االنشطة التدريبية وورش العمل: سابعا:

 
نوع  الزمان

 المشاركة
ةاسم الدور  المكان  م 

- 2112/ 21/11م 

22/11/2112. 

مركز تنمٌة لدرات  متدرب
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

 0 اإلدارة الجامعٌة

(27/1/2113- 
31/1/2113)  

ٌة لدرات مركز تنم متدرب
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

 التموٌم الذاتً و خطط التحسٌن
لمؤسسات التعلٌم لبل الجامعى )ضمن 

برامج تدرٌب المراجعٌن الخارجٌن 
المعتمدٌن من الهٌئة المومٌة لضمان 

 جودة التعلٌم واالعتماد (

7 

(3/2/2113- 
7/2/2113)  

مركز تنمٌة لدرات  متدرب
رٌس أعضاءهٌئة التد

 بجامعة كفرالشٌخ

تعلٌم  -التعلم و خرائط المنهج  نواتج
)ضمن برامج تدرٌب لبل جامعً

المراجعٌن الخارجٌن المعتمدٌن من 
الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد (

3 

(9/2/2113- 
13/2/2113)  

مركز تنمٌة لدرات  متدرب
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

تعلٌم لبل  -رجٌة المراجعة الخا 
)ضمن برامج تدرٌب  جامعً

المراجعٌن الخارجٌن المعتمدٌن من 
الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد (

4 

(23 – 26  /2  /
2113 )  

نمٌة المركز المومً لت متدرب
لدرات أعضاء هٌئة 

 المٌاداتالتدرٌس و

 5 ( TOTتجدٌد اعتماد المدربٌن)

(26– 28  /2  /
2113 )  

مركز تنمٌة لدرات  مدرب
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

 6 نظام الساعات المعتمدة

 –االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم  مدرب  2113/  4/  2
 فرع كفرالشٌخ

 7 مهارات المٌادة التعلٌمٌة

21– 22 /5  /
م2113  

تنمٌة لدرات مركز  مدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس
 جامعة كفرالشٌخ

 8 انات وتموٌم الطالبنظم االمتح

(8- 9 / 5 /2113) مركز تنمٌة لدرات  متدرب 
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

التموٌم الذاتً المؤسسً لمؤسسات 
)ضمن برامج تدرٌب  التعلٌم العالً

المراجعٌن الخارجٌن المعتمدٌن من 
الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد (

9 

(22- 23 /5 
/2113)  

مركز تنمٌة لدرات  متدرب
أعضاءهٌئة التدرٌس 

 بجامعة كفرالشٌخ

توصٌف البرامج وخرائط المنهج 
)ضمن برامج  لمؤسسات التعلٌم العالى

تدرٌب المراجعٌن الخارجٌن 

01 
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نوع  الزمان
 المشاركة

ةاسم الدور  المكان  م 

المعتمدٌن من الهٌئة المومٌة لضمان 
 جودة التعلٌم واالعتماد (

مركز تنمٌة لدرات  متدرب  2213/ 6/ 13 -12ق
ٌئة التدرٌس أعضاءه

 بجامعة كفرالشٌخ

المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم 
)ضمن برامج تدرٌب  العالً

المراجعٌن الخارجٌن المعتمدٌن من 
الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد (

00 

15/6/2113- 
11/7/2113  

جامعة  –كلٌة التربٌة  مدرب
 كفرالشٌخ

 لمنهج المطور لرٌاض األطفالا

   
 

07 

01 /9 /2103  متدرب 
ناجح بنسبة 

...5%  

االختبار المجمع للمراجعٌن  دار ضباط النمل بشبرا
الخارجٌٌن لمؤسسات التعلٌم لبل 

 الجامعً

03 

01– 02  /01 
/2103  

مؤسسة تجوٌد حٌاة  متدرب
 المصرٌٌن باالسكندرٌة

الهٌئة المومٌة  ) تدرٌب المدربٌن
 ( لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

04 

14 – 16 /12 /
2213 

األكادٌمٌة المهنٌة  متدرب
 فرع بنها -للمعلمٌن

 إعداد المراجعٌن الخارجٌٌن
 العتماد خدمات التنمٌة المهنٌة

األكادٌمٌة  (الممدمة لهٌئة التعلٌم
 ( المهنٌة للمعلمٌن

 

05 

1- 3 /2 /2214 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم  متدرب 
 بكفر الشٌخ

رحلة اعداد المراجع الخارجى لم
 رٌاض االطفال

06 

11– 13 /3  /
م2114  

تنمٌة لدرات مركز  مدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس
 جامعة كفرالشٌخ

 07 نظم االمتحانات وتموٌم الطالب

14/2/2114 – 
3/5/2114  

جامعة  –كلٌة التربٌة  مدرب
 كفرالشٌخ

 07 برنامج التأهٌل التربوى

15 /2 - 25  /3 
/2115  

نٌة للمعلم االكادٌمٌة المه مدرب
 بكفرالشٌخ

 09 برنامج التأهٌل التربوي

13  /5  /2114 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 71 المجتمع المدرسى ومكافأة التدرٌب

6  /2 /2014 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 70 االسئلة الفعالة
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نوع  الزمان
 المشاركة

ةاسم الدور  المكان  م 

12  /2 /2014 مراجع  
 خارجى

دٌمٌة المهنٌة للمعلم االكا
 بكفرالشٌخ

 77 مهارات المٌادة لمدٌرى المدارس

13  /2 /2014 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 73 السئلة الفعالةا

12  /2 /2014 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 74 االنفعالىالذكاء 

1  /1  /2014 مراجع  
 خارجى

كادٌمٌة المهنٌة للمعلم اال
 بكفرالشٌخ

 75 الذكاء االنفعالى

10  /1  /2014 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 سئلة الفعالةاال
 

76 

19  /1  /2015 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن 
 بكفرالشٌخ

  االسئلة الفعالة 

29 

23– 25 /1/2014 درات تنمٌة لمركز  متدرب 
 – أعضاء هٌئة التدرٌس
 جامعة كفرالشٌخ

 78 النشر العلمى الدولى

30/1/2014 معهد نظم المعلومات  متدرب 
 للموات المسلحة

نظم معلومات المراجعون الخارجٌون 
 للتعلٌم لبل الجامعى

79 

11 /11  /2014 مراجع  
 خارجى

االكادٌمٌة المهنٌة للمعلم 
 بكفرالشٌخ

 31 لمدارسمهارات المٌادة لمدٌرى ا

مركز التعلٌم المفتوح  متدرب 2014
 جامعة عٌن شمس

 30 تصمٌم الحمٌبة التدرٌبٌة

22  /4  /2015 مراجع  
 خارجى

 
االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن 

 بكفرالشٌخ

التنمٌة المهنٌة واالحتٌاجات التدرٌبٌة 
 والتمرٌر

37 

5-9/5/2015 الهٌئة المومٌة لضمان  متدرب 
 –عتماد جودة التعلٌم واال

 فرع المنصورة 

المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم 
 لبل الجامعى : دورة متمدمة

33 

19– 12 /5 /2015 مركز تنمٌة لدرات  متدرب 
 –أعضاء هٌئة التدرٌس 

 جامعة كفرالشٌخ

 34 إدارة الولت واالجتماعات 



 - 20 - 

نوع  الزمان
 المشاركة

ةاسم الدور  المكان  م 

 4  /5 /2015 دٌوان  –إدارة التدرٌب  مدرب  
 عام محافظة كفرالشٌخ

 75 االزمات  إدارة

20  /5  /2015 دٌوان  –إدارة التدرٌب  مدرب  
 عام محافظة كفرالشٌخ

 36 تطوٌر إداء الخدمات الحكومٌة

13  /5  /2015 دٌوان  –إدارة التدرٌب  مدرب  
 عام محافظة كفرالشٌخ

 37 فن التعامل مع الجمهور 

24 /5/2015 – 

31/5/2015 
وحدة إدارة مشروعات  متدرب

امعة ج –التطوٌر 
 كفرالشٌخ

Statistical analysis using spss 38 

2/5/2015 – 

10/5/2015 
وحدة إدارة مشروعات  متدرب

جامعة  –التطوٌر 
 كفرالشٌخ

Presentation 2111 39 

مركز التدرٌب الرئٌسى  دربم  2115 /11 / 16
 بكفرالشٌخ

مهارات التفوٌض االدارى العداد لادة 
 المستمبل 

41 

جامعة  –لتجارة كلٌة ا متدرب 
 طنطا

   الرخصة الدولٌة لمٌادة الكمبٌوتر )
.(ICDL 

41 

6 /4 /2118 - 11 
 /4  /2118 

نمٌة المركز المومً لت متدرب
لدرات أعضاء هٌئة 

 المٌاداتالتدرٌس و

الدورة التمهٌدٌة لتدرٌب المدربٌن 
( TOT) 

42 

27/11 /2117 - 
29/11/2117 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – ئة التدرٌسأعضاء هٌ

 جامعة كفرالشٌخ

مشروعات البحوث التنافسٌة المحلٌة 
 والعالمٌة
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12/1 /2118 - 
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تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 44 تنظٌم المؤتمرات العلمٌة

6/9 /2111 - 
8/9/2111 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 طنطاجامعة 

 45 التخطٌط اإلستراتٌجً

13/9 /2111 - 
15/9/2111 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة طنطا

 46 إدارة الفرٌك البحثً

22 – 24 /4  /
2118  

تنمٌة لدرات مركز  مدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 47 نظم االمتحانات وتموٌم الطالب
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11 – 12  /6  /
2118 

مشرف 
 تنفٌذي

تنمٌة لدرات مركز 
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 49 سلوكٌات المهنة

3/8/2118 - 31/8 
 /2118 

تربٌة جامعة كفر كلٌة ال مدرب
 الشٌخ

البرنامج التدرٌبً لتأهٌل المدارس 
 للجودة واالعتماد التربوي

51 

جامعة  –كلٌة التجارة  متدرب 2111مارس 
 طنطا

 51 دورة الكمبٌوتر )مستوى الماجستٌر (

 -مركز نظم المعلومات  متدرب  2111ماٌو 
 جامعة طنطا

 52 دورة االنترنت )مستوى الماجستٌر (

جامعة  –كلٌة التجارة  متدرب 2115أبرٌل 
 طنطا

دورة الحاسب االلى ) مستوى 
 الدكتوراه (

53 

1/4/2116 
1/6/2116 

جامعة  –كلٌة التربٌة  متدرب
 طنطا

دورة اللغة االنجلٌزٌة )مستوى 
 الدكتوراه(

54 

مركز تطوٌر التعلٌم  متدرب م4/2/2112
جامعة عٌن  -الجامعً

 شمس

 55 مهارات البحث التربوي

 
21/7 /2115 -
25/7/2115 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 56 مهارات االتصال الفعال

 
12/9 /2116- 

 14 / 9/2116 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 57 االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس

 
6/11 /2116 - 
8/11/2116 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 58 مهارات العرض الفعال

2/12/2116 -
5/12/2116 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 59 التدرٌس الفعال

2/7/2115 -
5/7/2115 

تنمٌة لدرات مركز  متدرب
 – أعضاء هٌئة التدرٌس

 جامعة كفرالشٌخ

 61 الٌب البحث العلمًأس
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نوع  الزمان
 المشاركة

ةاسم الدور  المكان  م 

 -م 19/11/2115
24/11/2115 

جامعة  –مركز التطوٌر  متدرب
 طنطا

 61 تموٌم األداء

 -م 11/11/2115
12/11/2115 

جامعة  –مركز التطوٌر  متدرب
 طنطا

 62 أخاللٌات المهنة

 -م 22/6/2115
23/6/2115 

جامعة  –مركز التطوٌر  متدرب
 طنطا

 63 تفعٌل وحدات التدرٌب

 -م 11/6/2115م 
12/6/2115 . 

 

جامعة  –مركز التطوٌر  متدرب
 طنطا

 64 التعلم الفعال

  21/8 /2115- 
21/8/2115 

جامعة  –مركز التطوٌر  متدرب
 طنطا

 65 اإلدارة المدرسٌة الفعالة

الوحدة المركزٌة للتدرٌب  متدرب 18/11/2116 -16
علً نظم وتكنولوجٌا 

 المعلومات

DATA BASE 2111 66 

مركز تطوٌر التعلٌم  مدرب   2118/ 4 / 2
جامعة عٌن  –الجامعً 

 شمس

 67 إدارة الولت واالجتماعات 

 
 

 ً                                     االنشطة الجامعية والمجتمعية:: ثامنا
  

 المشاركة خي مشروعات خدمة المجتم : -أ 

 
/  14بتارٌخ  حوٌن للتعلٌم األساسى ) الروضة ("بمدرسة ترسٌخ المواطنة لدى االطفالإلماء محاضرة بعنوان" -1

3  /2113. 

  2112/ 5/  31المشاركة فً مهرجان ٌوم التحدي العالمً باللجنة األولمبٌة العمانٌة ٌوم األربعاء الموافك  -2

المشاركة كمحاضر فً البرنامج التعرٌفً حول"جودة التعلٌم بوزارة الدفاع ولوات السلطان المسلحة"من خالل  -3

 .2111/ 6/  12لماء محاضرة بعنوان"جودة التعلٌم العالً" بتارٌخ إ

المشاركة كمحاضر فً البرنامج التدرٌبً حول إعداد ومتابعة وتموٌم الخطة التنفٌذٌة السنوٌة للعاملٌن بالمدٌرٌة  -4

طٌط االستراتٌجً  العامة للتربٌة والتعلٌم بالمنطمة الداخلٌة بسلطنة عمان  من خالل إلماء محاضرة بعنوان التخ

 م .18/12/2111بتارٌخ 
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" بمدرسة سٌح النماء للتعلٌم األساسً بالمدٌرٌة العامة للتربٌة و إلماء محاضرة بعنوان"أخاللٌات مهنة التدرٌس-5

 . 2118/  11/  19التعلٌم لمنطمة الشرلٌة شمال بسلطنة عمان بتارٌخ 

زوي للتعلٌم األساسً بالمدٌرٌة العامة للتربٌة و التعلٌم بالمنطمة إلماء محاضرة بعنوان " اتخاذ المرار " بمدرسة ن -6

 .2111/  1/  21الداخلٌة بسلطنة عمان بتارٌخ 

بنت الحسن للتعلٌم ما بعد األساسً بالمدٌرٌة العامة للتربٌة   نفٌسةإلماء محاضرة بعنوان"إدارة الولت"بمدرسة  -7

 .2111/  12/  22تارٌخ والتعلٌم لمنطمة الباطنة شمال بسلطنة عمان ب

المشاركة فً العدٌد من المحاضرات والحلمات النماشٌة فً الدورات التثمٌفٌة التً نفذتها إدارة إعداد المادة  -8

 م 2118،  2117بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة بكفر الشٌخ لعامً 

الشٌخ فً الدورة التدرٌبٌة المشاركة فً المحاضرات و ورش العمل بالهٌئة العامة لتعلٌم الكبار فرع كفر  -9

 م.31/6/2118وحتى  1/5/2118للعاملٌن بمشروع لرٌة بال أمٌة فً الفترة من 

إلى  4/7/2118المشرف على وفد جامعة كفر الشٌخ فً معهد إعداد المادة بحلوان خالل الفترة من   -11

 . م 9/7/2118

م، وذلن من خالل التعاون مع 2112م األساسً لعام المشاركة كمحاضر فً فعالٌة برنامج تدرٌب لٌادات التعلٌ -11

مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بكفر الشٌخ باالشتران مع وحدة التخطٌط والمتابعة بكفر الشٌخ ) برنامج تحسٌن التعلٌم ( 

 التابع للبنن الدولً والمحاضرات بعنوان .  

 وٌر فً العملٌات التنظٌمٌة داخل المدرسة .التط -                         التخطٌط لتطوٌر المدرسة . -    

، وذلن من خالل  2116المشاركة فً تطبٌك الدراسة الطولٌة على تالمٌذ المرحلتٌن االبتدائٌة واإلعدادٌة لعام  -12

التعاون مع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بكفر الشٌخ باالشتران مع وحدة التخطٌط والمتابعة بكفر الشٌخ )برنامج تحسٌن 

 . تعلٌم( التابع للبنن الدولًال

مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة  –مدرب معتمد بمشروع تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس و المٌادات  -13

 جامعة كفر الشٌخ. -التدرٌس و المٌادات 

جامعة  -دور الجامعة فى ترسٌخ لٌم المواطنة لدى الطالب " بكلٌة التربٌة النوعٌة إلماء محاضرة بعنوان" -14

 .2113/  4/  17بتارٌخ  كفرالشٌخ

 م . 2114/  3/  31مراجع جودة التدرٌب باألكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن بتارٌخ  – 15

 

                  : المشاركة خي عروية اللجان : ب

 م. 2119/  2118عضو مجلس لسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة للعام األكادٌمً  -1

جامعة نزوي للعام األكادٌمً  –اآلداب كلٌة العلوم و –الدراسات اإلنسانٌة رٌب بمسم التربٌة ومرر لجنة التدم -2

 م. 2118/2119
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جامعة نزوي  –كلٌة العلوم و اآلداب  –الدراسات اإلنسانٌة حوث و السٌمنارات بمسم التربٌة وعضو لجنة الب -3

 م . 2118/2119للعام األكادٌمً 

 م 2118/2119جامعة نزوي للعام األكادٌمً  –اآلداب ٌة العلوم وعضو لجنة التدرٌب بكل - 4

 –م 21118/2119عضو لجنة االمتحان الشامل لدرجة الماجستٌر ) تخصص اإلدارة التعلٌمٌة ( لفصل الربٌع  -5

 جامعة نزوي . –كلٌة العلوم و اآلداب 

كلٌة  –م  2119مٌة ( لفصل الصٌف عضو لجنة االمتحان الشامل لدرجة الماجستٌر) تخصص اإلدارة التعلٌ -6

 جامعة نزوي. –العلوم و اآلداب 

 م. 2111/  2119عضو مجلس لسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة للعام األكادٌمً  – 7

جامعة نزوي للعام  –كلٌة العلوم و اآلداب  –عضو لجنة التدرٌب بمسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة و ممرر – 8

 م . 2119/2111األكادٌمً

جامعة نزوي  –كلٌة العلوم و اآلداب  –عضو لجنة البحوث و السٌمنارات بمسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة  -9

 م . 2119/2111للعام األكادٌمً 

كلٌة العلوم و اآلداب  –عضو لجنة مراجعة النتائج االمتحانٌة و التظلمات بمسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة  - 11

 م  2119/2111زوي للعام األكادٌمً جامعة ن –

جامعة نزوي للعام األكادٌمً  –كلٌة العلوم و اآلداب  –رئٌس لجنة الجودة بمسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة  - 11

 م. 2119/2111

 م.2119/2111جامعة نزوي للعام األكادٌمً  –عضو لجنة الجودة بكلٌة العلوم واآلداب  -12

م  2111/ 2119تخصص اإلدارة التعلٌمٌة ( لفصل الخرٌف  )الماجستٌر ن الشامل لدرجة عضو لجنة االمتحا -13

 جامعة نزوي. –كلٌة العلوم و اآلداب  –

جامعة نزوي  –كلٌة العلوم و اآلداب  –رئٌس سٌمنار اإلدارة التعلٌمٌة بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  – 14

 م. 2119/2111للعام األكادٌمً 

 م. 2111/  2111جلس لسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة للعام األكادٌمً عضو م –15

جامعة نزوي للعام األكادٌمً  –كلٌة العلوم واآلداب  –عضو لجنة الجودة بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  – 16

 م. 2111/2111

جامعة نزوي  –العلوم و اآلداب  كلٌة –عضو لجنة البحوث والسٌمنارات بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  -17

 م . 2111/2111للعام األكادٌمً 

 –كلٌة العلوم و اآلداب  –عضو لجنة مراجعة النتائج االمتحانٌة والتظلمات بمسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة  - 18

 م . 2111/2111جامعة نزوي للعام األكادٌمً 

جامعة نزوي للعام  –كلٌة العلوم و اآلداب  –ة والدراسات اإلنسانٌة رئٌس سٌمنار اإلدارة التعلٌمٌة بمسم التربٌ -19 

 م. 2111/2111األكادٌمً 
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 –م  2111/ 2111عضو لجنة االمتحان الشامل لدرجة الماجستٌر )تخصص اإلدارة التعلٌمٌة( لفصل الربٌع -21

 جامعة نزوي. –كلٌة العلوم و اآلداب 

 م. 2112/  2111نسانٌة للعام األكادٌمً عضو مجلس لسم التربٌة والدراسات اإل –21

جامعة نزوي  –كلٌة العلوم و اآلداب  –عضو لجنة البحوث والسٌمنارات بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  - 22

 م. 2111/2112للعام األكادٌمً 

جامعة نزوي  –آلداب كلٌة العلوم وا –لجنة تطوٌر البرامج الدراسٌة بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  ممرر – 23

 م. 2111/2112للعام األكادٌمً 
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 م. 2111/2112جامعة نزوي للعام األكادٌمً 

جامعة نزوي للعام  –كلٌة العلوم واآلداب  –عضو اللجنة االجتماعٌة بمسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة  – 26

 م. 2111/2112األكادٌمً 

 –م  2112/ 2111خرٌفلفصل ال لجنة االمتحان الشامل لدرجة الماجستٌر )تخصص اإلدارة التعلٌمٌة( رئٌس -27

 جامعة نزوي. –كلٌة العلوم و اآلداب 

 –م  2112/ 2111رئٌس لجنة االمتحان الشامل لدرجة الماجستٌر )تخصص اإلدارة التعلٌمٌة( لفصل الربٌع  - 28

 جامعة نزوي. –كلٌة العلوم و اآلداب 

ن لشغل وظٌفة مدرس مساعد بمسم التربٌة لفحص أوراق المتمدمٌ 14/8/2112عضو اللجنة المشكلة بتارٌخ  – 29

 جامعة كفرالشٌخ . –الممارنة واالدارة التعلٌمٌة بكلٌة التربٌة 

المختلفة بكلٌة التربٌة عضو اللجنة المشكلة لإلشراف على توزٌع الطلبة المستجدٌن على الشعب الدراسٌة  - 31

 . 2113/  2112جامعة كفرالشٌخ للعام الجامعى 

 . 2113/  2112شئون المكتبات بكلٌة التربٌة جامعة كفرالشٌخ للعام الجامعى عضو لجنة  – 31

 . 7103/  7107جايعح كفشانشٍخ نهعاو انجايعى - عضى انهجُح انًششفح عهى إَتخاتاخ إتحاد انطالب تكهٍح انتشتٍح – 32

 م. 2113/  2112عضو مجلس لسم التربٌة الممارنة واالدارة التعلٌمٌة للعام األكادٌمً  -33

/  2112 الجامعًرائد لجنة الجواله والخدمه العامة التحاد الطالب بكلٌة التربٌة جامعة كفرالشٌخ للعام  – 34

2113 . 
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/  2112مستشار لجنة الجواله والخدمه العامة التحاد الطالب بكلٌة التربٌة جامعة كفرالشٌخ للعام الجامعى  -35

2113. 
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 م. 2115/  2114عضو مجلس لسم التربٌة الممارنة واالدارة التعلٌمٌة للعام الجامعى  -38

 . 2115/  2114لبٌئة بكلٌة التربٌة جامعة كفرالشٌخ للعام الجامعى عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمٌة ا -39

 بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة كفرالشٌخ . 2115عضو لجنة الموارد البشرٌة  – 41

 .2116/  2115رائد لجنة األسر التحاد الطالب بكلٌة التربٌة جامعة كفرالشٌخ للعام الجامعى  -41

 َ. 2016/  2015 اٌدبِؼٍاٌّمبسٔخ واالداسح اٌزؼٍُُّخ ٌٍؼبَ  ػضى ِدٍظ لغُ اٌزشثُخ -42
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 . 2019/  2016 اٌدبِؼٌٍٍؼبَ  خوفشاٌشُثىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ ػضى ِدٍظ اٌىٍُخ  -44

 َ. 2019/  2016 اٌدبِؼٍاٌّمبسٔخ واالداسح اٌزؼٍُُّخ ٌٍؼبَ ِدٍظ لغُ اٌزشثُخ  سئُظ -45

 " رحذ شؼبس "ثمىح شجبثهب رحُب ِظشفٍ ِٕزذي اٌحىاس اٌىطٍٕ ٌٍشجبة  رّىُٓ اٌشجبةسائذ ِحىس  -46

 2016/  2015ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ 

هب رحذ شؼبس "ثمىح شجبثفٍ ِٕزذي اٌحىاس اٌىطٍٕ ٌٍشجبة  اٌشجبة سائذ ِحىس رشغًُ ورذسَت -49

 . 2016/  2015ٌٍؼبَ اٌدبِؼٍ  " رحُب ِظش

 .2116/2117للعام الجامعً  خكفرالشٌبكلٌة التربٌة جامعة لجنة شئون التعلٌم والطالب عضو   -48

 .2116/2117للعام الجامعً  خكفرالشٌبكلٌة التربٌة جامعة  الدراسات العلٌا والبحوثلجنة  عضو - 49

 . 2012/  2019 اٌدبِؼٌٍٍؼبَ  خوفشاٌشُخ خبِؼخ ثىٍُخ اٌزشثُػضى ِدٍظ اٌىٍُخ  - 51

 .2117/2118للعام الجامعً  خكفرالشٌبكلٌة التربٌة جامعة  الدراسات العلٌا والبحوثلجنة  عضو -51

 .2117/2118للعام الجامعً  خكفرالشٌبكلٌة التربٌة جامعة ػضى اٌٍدٕخ اٌزٕفُزَخ ٌٍزأهًُ اٌزشثىٌ  -52

 

 ية :: عروية الهيئات العلمجـ 

 عضو اللجنة المشكلة للمشاركة مع كلٌة التربٌة بجامعة الزلازٌك لعمل الئحة مشتركة لتطوٌر كلٌة التربٌة .  -1

 عضو الجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة . -2

ًُّ فً الجامعضو اللجنة التحضٌرٌة ل -3 ِ الثانً فً جامعِة نزوي )اإلبداُع الطُّالب ًّ عات(، والمنعمد فً لمؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  24 -22الفترة من 
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ًُّ فً الجامعات(، والمنعمد فً عضو اللجنة العلمٌة ل -4 ِ الثانً فً جامعِة نزوي )اإلبداعُ الطُّالب ًّ لمؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  24 -22الفترة من 

ِ عضو اللجنة التحضٌرٌة ل -5 ًّ والمنعمد فً الفترة من لٌم المواطنة ( ،الثالث فً جامعِة نزوي)تعزٌز لمؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  22 -21

ِ عضو اللجنة العلمٌة ل -6 ًّ والمنعمد فً الفترة من الثالث فً جامعِة نزوي)تعزٌز لٌم المواطنة ( ،لمؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  22 -21

ِ الل عضو اللجنة التحضٌرٌة -7 ًّ الصالحة لألجٌال رسالة األسرة التنشئة  فً جامعِة نزوي ) رابعلمؤتمِر الطالب

 م.2112فبراٌر  21 -19فً الفترة من  دوالمنعم والوطن(،

ِ العضو اللجنة العلمٌة ل -8 ًّ التنشئة الصالحة لألجٌال رسالة األسرة  فً جامعِة نزوي ) رابعلمؤتمِر الطالب

 م.2112فبراٌر  21 -19فً الفترة من  دوالمنعم والوطن(،

 ، التابع لمجلس الوحدة اإللتصادٌة العربٌة . ة حموق الملكٌة الفكرٌةاالتحاد العربً لحماٌعضو  -9

 المصرٌٌن.عضو مؤسسة تجوٌد حٌاة  -11

 المملكة العربٌة السعودٌة . –جامعة طٌبة  – مجلة جامعة طٌبة للعلوم التربوٌةعضو بهٌئة تحكٌم  -11

 

 

 ً  : المؤتمرات العلمية : تاسعا

 
السنوي الثامن للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة و اإلدارة التعلٌمٌة بعنوان )  االشتران فً لجان تنظٌم المؤتمر -1

 –م بكلٌة التربٌة 2111ٌناٌر24-22فً الفترة من  التربٌة والتعددٌة الثمافٌة مع مطلع األلفٌة الثالثة ( والمنعمد

 جامعة عٌن شمس.

لمصرٌة للتربٌة الممارنة و اإلدارة التعلٌمٌة بعنوان ) االشتران فً لجان تنظٌم المؤتمر السنوي التاسع للجمعٌة ا -2

م بكلٌة 2111ٌناٌر 29 -27فً الفترة من اإلدارة التعلٌمٌة فً الوطن العربً فً عصر المعلومات ( والمنعمد

 جامعة عٌن شمس. –التربٌة 

ة  باالشتران مع كلٌة التربٌة حضور المؤتمر السنوي العاشر للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌ -3

 27-26بالزلازٌك ، وعنوانه )الجامعة ولضاٌا المجتمع العربً فً عصر المعلومات( ، والمنعمد فً الفترة من 

 جامعة الزلازٌك. –م ، بكلٌة التربٌة 2112ٌناٌر 

نوان ) تربٌة الطفل من حضور المؤتمر العلمً السنوي األول لمركز رعاٌة وتنمٌة الطفولة بجامعة المنصورة بع - 4

جامعة  –م بكلٌة التربٌة 2112دٌسمبر 26 -25والمنعمد فً الفترة من  الوالع والطموح  ( –أجل مصر المستمبل 

 المنصورة .
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جامعة حلوان, وعنوانه )الجودة الشاملة فً إعداد المعلم  –حضور المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلٌة التربٌة  - 5

 جامعة حلوان. –, بكلٌة التربٌة 2113مارس  13-12جدٌدة(, والمنعمد من بالوطن العربً أللفٌة 

حضور المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة باالشتران مع مركز  - 6

فً عصر تطوٌر التعلٌم الجامعً بجامعة عٌن شمس, وعنوانه)نظم تموٌم األداء المدرسً فً الوطن العربً 

 جامعة عٌن شمس. -, بكلٌة التربٌة  2113ٌناٌر  26-25المعلومات( , والمنعمد فً الفترة من 

حضور المؤتمر السنوي الثانً عشر للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة باالشتران مع مركز  - 7

ظامً فً المرن الحادي والعشرٌن( , والمنعمد تطوٌر التعلٌم الجامعً بجامعة عٌن شمس بعنوانه )التعلٌم غٌر الن

 جامعة عٌن شمس . –م , بكلٌة التربٌة 2114ٌناٌر  25-24فً الفترة من 

حضور المؤتمر المومً السنوي الثانً عشر )العربً الرابع( لمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً جامعة عٌن شمس,  -  8

 ٌٌر الجودة الشاملة وعنوانه )تطوٌر أداء الجامعات العربٌة فً ضوء معا

 م.2115دٌسمبر  19-18ونظم االعتماد(, والذي عمد  بدار الضٌافة جامعة عٌن شمس فً الفترة من     

 )العولمة   حضور المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة بعنوان   -9

جامعة  –م بكلٌة التربٌة 2116ٌناٌر  22-21والمنعمد فً الفترة من  ومنظومة التعلٌم فً مصر والوطن العربً( ,

 عٌن شمس.

التفوق  حضور المؤتمر السنوي السادس لكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ بعنوان ) إعداد وتنظٌم و ًالمشاركة ف -11

 –م بكلٌة التربٌة 2117أبرٌل  11 -11فً الفترة من  التعلٌم الجامعً ( والمنعمد ًاإلبداع فالعملً والموهبة و

 الشٌخ. جامعة كفر

فً بإلماء بحث بعنوان ) تطوٌر التعلٌم الجامعً المصري فً ضوء بعض صٌغ التعلٌم العالً من بعد (  االشتران -11

) التعلٌم عن بعد فً  المعنون اإلدارة التعلٌمٌةمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة والمؤتمر السنوي السادس عشر للج

 . م بكلٌة التربٌة ببور سعٌد2118ٌناٌر  27-26فً الفترة من  الوالع و المأمول ( والمنعمد –الوطن العربً 

ضمان الجودة الٌوم والغد ( والمنعمد فً  بعنوان ) خحضور مؤتمر وحدة إدارة المشروعات بجامعة كفر الشٌ -12

(11/3/2118. ) 

( بكلٌة الزراعة 11/3/2118والمنعمدة فً ) خٌحضور الندوة التعرٌفٌة ببرنامج هٌئة الفولبراٌت بجامعة كفر الش -13

 . خجامعة كفر الشٌ –

تنمٌة عمل تطوعً فعال لخدمة المجتمع وحضور ندوة لطاع لجنة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة بعنوان ) نحو  -14

 .( 25/3/2118) والمنعمدة فً  خجامعة كفر الشٌ –البٌئة ( كلٌة التربٌة 

مسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ بعنوان ) الرواٌة العربٌة حضور الندوة العلمٌة العاشرة ل -15

 .( 2/4/2118والتربٌة ( والمنعمدة فً )

المٌاسٌة والطرٌك  المعاٌٌربعنوان )االعتماد ئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم وحضور المؤتمر الدولً األول للهٌ -16

 م بمركز األزهر للمؤتمرات . 2118ٌونٌه ( 22-21)نحو الجودة واالعتماد(والمنعمد فً الفترة من 
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( تطبٌك اإلدارة الذاتٌة فً مدارس التعلٌم األساسً بسلطنة عمان :تصور ممترح االشتران بإلماء بحث بعنوان ) -17

تطوٌر التعلٌم : رؤى  المعنون )السعودٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة عشر للجمعٌة  الخامسالسنوي  اللماءفً 

 . جامعة الملن سعودم بكلٌة التربٌة 2111ٌناٌر  6-5فً الفترة من  ( والمنعمدتطلبات ونماذج وم

ًُّ فً الجامعات(، المشاركة فً إعداد وتنظٌم و -18 ِ الثانً فً جامعِة نزوي )اإلبداُع الطُّالب ًّ حضور المؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  24 -22والمنعمد فً الفترة من 

" التطور التكنولوجً ، التحدٌات و اآلفاق –ة المشتركة األولى لكلٌات العلوم التطبٌمٌة االشتران فً الندوة العلمٌ -19

 سلطنة عمان . –م بكلٌة العلوم التطبٌمٌة بصحار  2111( أبرٌل  13 – 12والمنعمد فً الفترة من )  -"

ِ الثالث فً جامعِة نزوي ) تعزٌ المشاركة فً إعداد وتنظٌم و -21 ًّ ز لٌم المواطنة ( ، والمنعمد حضور المؤتمِر الطالب

 م.2111فبراٌر  22 -21فً الفترة من 

ِ الااالشتران فً لجان تنظٌم  -21 ًّ التنشئة الصالحة لألجٌال رسالة األسرة  فً جامعِة نزوي ) رابعلمؤتمِر الطالب

  م.2112فبراٌر  21 -19فً الفترة من  دوالمنعم والوطن(،

المعلم وتحدٌات بعنوان )صول التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ لمسم أ الخامسة عشرحضور الندوة العلمٌة  -22

 (. 13/3/2113( والمنعمدة فً ) ) الفرص، الخٌارات األلفٌة الثالثة

بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ  التربٌة الممارنة واالدارة التعلٌمٌةلمسم  الثانٌةالندوة العلمٌة  االشتران فً تنظٌم -23

 (. 23/4/2113( والمنعمدة فً )علٌم العالى فى عصر التنافسٌةنظم الت بعنوان )

جامعة دمنهور بعنوان ) كلٌات التربٌة والتنمٌة البشرٌة : الوالع  –لكلٌة التربٌة  السنوى ؤتمر العلمىمالحضور  -24

 . 2113( ماٌو  16 – 15والمأمول ( فى الفترة من ) 

ٌة حموق الملكٌة الفكرٌة بعنوان ) التنافسٌة كمحرن للنمو حضور المؤتمر الدولى السادس لإلتحاد العربى لحما -25

 . 2113المنعمد بالماهرة فى ماٌو  –اإللتصادى ( 

   للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة بعنوان  الحادى والعشرٌنالسنوي  العلمى حضور المؤتمر -26

جامعة عٌن  – بدار الضٌافةم 2113نوفمبر 28 فى عمدوالمن ،( التعلٌم والتحدٌث فى دول االتحاد األوروبى)

 شمس.

المعرفة وبناء بعنوان )لمسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ  السادسة عشرحضور الندوة العلمٌة  -27

 (. 12/3/2114( والمنعمدة فً ) اإلنسان

اإلتجاهات المستمبلٌة للتموٌم التربوى ر بعنوان ) جامعة دمنهو –لكلٌة التربٌة  السنوى حضور المؤتمر العلمى -28

 . 2114 أغسطس(  25– 23( فى الفترة من )  وحودة التعلٌم

جامعة كفرالشٌخ بعنوان ) التعلٌم الجامعى  –المشاركة فى تنظٌم المؤتمر العاشر ) الدولى األول ( بكلٌة التربٌة  -29

 م . 2114/  12/  11 – 9األمان النفسى واإلجتماعى ( فى الفترة من  –
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   للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة بعنوان  الثانى والعشرٌنالسنوي  العلمى حضور المؤتمر -31

جامعة عٌن  – بدار الضٌافةم 2115ٌناٌر 31 فى والمنعمد ،( نظام التعلٌم فى دول أمرٌكا الالتٌنٌة وإدارتها)

 شمس.

لتربٌة وتجدٌد ٌخ بعنوان )ال التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشعشر لمسم أصو السابعةحضور الندوة العلمٌة  -31
 (. 18/3/2115( والمنعمدة فً ) الخطاب الدٌنً " الوالع والمأمول "

 

والعشرٌن للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممارنة واإلدارة التعلٌمٌة بعنوان     لثضور المؤتمر العلمى السنوي الثاح -32
 –م بدار الضٌافة 2116ٌناٌر  28 – 27الفترة من ( ، والمنعمد فى أمرٌكا الشمالٌةالتعلٌم والتمدم فى دول )

 جامعة عٌن شمس.

 
التربٌة وأزمة  ٌخ بعنوان )عشر لمسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الش الثامنةحضور الندوة العلمٌة  -33

 .( 16/3/2116( والمنعمدة فً )العمل العربً "التحدٌات  واالمال " 

 
 )نة واإلدارة التعلٌمٌة بعنوان  والعشرٌن للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممار رابعالسنوي ال العلمًحضور المؤتمر  -34

  29 – 28الفترة من  فً( ، والمنعمد لٌادة التعلٌم وإدارته فً الوطن العربً ، الوالع والرؤي المستمبلٌة
 جامعة عٌن شمس. –م بدار الضٌافة 2117ٌناٌر

 
اٌزشثُخ وثٕبء "  –اٌّإرّش اٌحبدٌ ػشش ) اٌذوٌٍ اٌثبٍٔ ( ٌىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ وفشاٌشُخ  ة فً تنظٌمالمشارك -35

 . َ 2016( ٔىفّجش  1 – 2ِٓ ) –" 2020/2030اإلٔغبْ اٌّظشٌ اٌدذَذ فٍ ضىء اٌخطخ االعزشارُدُخ ٌّظش 

التمٌز فً التعلٌم  ٌخ بعنوان )عة كفر الشعشر لمسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة جامالتاسعة حضور الندوة العلمٌة  -36
 (. 15/3/2117( والمنعمدة فً )المصري 

نة واإلدارة والعشرٌن للجمعٌة المصرٌة للتربٌة الممار خامسالسنوي ال العلمًالمؤتمر المشاركة فً إدارة جلسات  -37
م بدار الضٌافة 2118ٌناٌر  28 – 27الفترة من  فً( ، والمنعمد نظم التعلٌم ومجتمع المعرفة)التعلٌمٌة بعنوان  

 جامعة عٌن شمس. –

إصالح التعلٌم فً  ٌخ بعنوان )لمسم أصول التربٌة بكلٌة التربٌة جامعة كفر الش العشرونالندوة العلمٌة  حضور -38
 (. 14/3/2118( والمنعمدة فً )، من أٌن ؟ وإلً أٌن  مصر

 

 

 تحكيم البحوث العلمية : : عاشراً 

 مجلة جامعة طٌبة للعلوم التربوٌة - الجامعات السعوديةخي  احتياجاتهم التدريبيةلكليات ومعايير اختيار وكيالت ا -1

 . 2116أغسطس  –المملكة العربٌة السعودٌة  –جامعة طٌبة  –

استشاتٍجٍح يقتشحح نتحسٍٍ انقذسج انتُافسٍح نجايعح تُى سىٌف فً ضىء يذخهً سأس انًال انفكشي وانزكاء  -2

 . 2015عجزّجش  –خبِؼخ ثًٕ عىَف  –ِشوض اٌجحىس  –ورّىًَ اٌّششوػبد  وحذح دػُ  - انتُظًًٍ 

تصىس يقتشح نًىاجهح انًشكالخ اإلداسٌح انتً تىاجهه يششفاخ انتشتٍح انًٍذاٍَح فً أقساو سٌاض األطفال  -3

 . 2019َىٌُى  –خبِؼخ اإلعىٕذسَخ  –وٍُخ اٌزشثُخ ِدٍخ  – تكهٍاخ جايعح شقشاء وجايعح انًهك سعىد
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انتخطٍظ انًذسسً فً يذاسس انتعهٍى انعاو نهثٍٍُ تانًًهكح انعشتٍح انسعىدٌح يٍ وجهح َظش يذٌشي  واقع -4

 . 2012َٕبَش  –خبِؼخ وفش اٌشُخ  –ِدٍخ وٍُخ اٌزشثُخ  –انًذاسس 

 -يتطهثاخ تطثٍق اإلداسج اإلنكتشوٍَح نًىاجهح يشكالخ  انطالب انىافذٌٍ "دساسح يٍذاٍَح عهى جايعح تُها" -5

 . 2012َٕبَش  – إلداسح اٌزشثىَخ، اٌظبدسح ػٓ اٌدّؼُخ اٌّظشَخ ٌٍزشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌزؼٍُُّخِدٍخ ا

 

 

 :الكتب المنشورة  : عشر حادى

 
  2111 -اإلسكندرٌة  –دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر  –نظم التعلٌم بٌن النمطٌة والتحدٌث، نماذج عالمٌة  -1

 ) مشترن (     

 . 2111 –عمان  –مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع  –لجودة واالعتماد األكادٌمً فً مؤسسات التعلٌم إدارة ا -2

 . 2114 – اإلسكندرٌة –دار المعرفة الجامعٌة  –االدارة التعلٌمٌة واالدارة المدرسٌة  -3

 .  2114 – اإلسكندرٌة –دار المعرفة الجامعٌة  -من بعد  العالًالتعلٌم  -4

 .  2114 – اإلسكندرٌة –دار المعرفة الجامعٌة  -ى اإلدارة التعلٌمٌة دراسات ف -5

 .  2114 – اإلسكندرٌة –دار المعرفة الجامعٌة  -إدارة الولت والجودة النوعٌة فى التعلٌم  -6

 
 
 
 
 


