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 الســــيرة الذاتيــــة
 لقاعدة المعمومات ) أعضاء ىيئة التدريس (

 جامعةكفرالشيخ  –كمية التربية 
 أوال : بيانات عامة 

 المعمومات المطموبة م
 أ . د / ياسر مصطفى عمى الجندي. اسم عضو ىيئة التدريس  1
                               م                 26/8/1964   تاريخ الميالد  2
 51522535315 51147693325 رقم التميفون  3
 ysrma2@yahoo.com اإلليكترونيالبريد   4

 
 ثانيا : بيانات أكاديمية 

 قسم: أصول التربية القسم األكاديمي  1
 أستاذ أصول التربية  الدرجة العممية  2
 استاذ أصول التربية والتخطيط التربوي .الدقيق: العام:أصول التربية التخصص األكاديمي  3
ومجدد  2515من  لمدراسات العميا والبحوث وكيل الكمية – 1 األعمال األخرى المسندة إليو  4

 2521/  8/  25التعيين حتى 
 2514/  2513رئيس قسم أصول التربية من العام األكاديمي  -2

 2515/  2514حتى العام الجامعي 
 المسئول التنفيذي لتنفيذ مشروع محو األمية بجامعة كفرالشيخ . -3
 عضو  مجمس إدارة الجودة بالكمية . - 4
 رئيس فريقي معيار الدراسات العميا ومعيار البحث العممي . – 5
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 عضو المجنة العميا لمكافحة الفساد بجامعة كفر الشيخ . -6
امين منتدى الحوار الوطني لمشباب بجامعة كفر الشيخ وعنوانو  -7

بقوة شبابيا تحيا مصر والذي عقد تحت رعاية السيد رئيس 
بريل  . 2516 الجميورية خالل شيري مارس وا 

مرشح جامعة كفر الشيخ كخبير في لجان تخطيط التعميم ضمن  -8
 تشكيل لجان القطاع . 

 عضو مجمس التأديب األعمى لمطالب بجامعة كفر الشيخ . -9
جامعة كفر  –رئيس لجنة العالقات الثقافية بكمية التربية  – 15

 الشيخ .
 الشيخ .جامعة كفر  –رئيس لجنة المكتبة بكمية التربية  -11
 عضو لجنة المكتبات بجامعة كفر الشيخ . -12
 عضو مجمس الدراسات العميا بجامعة كفر الشيخ . -13
 عضو مجمس العالقات الثقافية بجامعة كفر الشيخ .  -14
 مدرب بمشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي مصر . 15

 ثالثا:  المؤهالت العممية:
 التخصص التخرجتاريخ  الدرجة العممية  .1
 ليسانس آداب وتربية م1986 البكالوريوس  .2
 اصول التربية 1995 الدبموم الخاص في التربية  .3
 أصول التربية م1994 درجة الماجستير  .4
 أصول التربية م1997 درجة الدكتوراه  .5
 أصول التربية م2558 درجة أستاذ مساعد  .6
 أصول التربية والتخطيط التربوي م2514 درجة أستاذ  .7

 رابعا: الدرجات العممية الرئيسية:
 عنوان الدراسة الدرجة العممية 
التربية البيئية بين النظرية والتطبيق "دراسة تحميمية لدور الحمقة األولى من التعميم  درجة الماجستير 1

 األساسي"
درجة الدكتوراه الفمسفة  2

 في التربية
 تحميمية من منظور تربوي"القيم البيئية في الصحافة المصرية "دراسة 

 
 



4 

 

 
 خامسا: اإلنجازات العممية:

  الدراسات والبحوث 

 م
 تاريخ النشر جية النشر عنوان البحث

الوظائف التربوية لممكتبة المدرسية في ضوء  -1
 تغيرات العصر

الندوة العممية الثانية بقسم أصول التربية ـ بكمية 
المدرسي التربية بكفر الشيخ ، تحت عنوان "التعميم 
 في سياق التغيرات الثقافية المعاصرة

نوفمبر  9
 م1998

رؤية طالب كمية التربية لفمسفة تكوين المعمم  -2
 في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين

 "دراسة إنثوجرافية"

 مجمة كمية التربية ببنيا ـ جامعة الزقازيق
 37المجمد العاشر العدد 

 م1999ابريل 

 بحث مشترك ، مجمة كمية التربية ،  لبعض أراء العقاد التربويةاألسس الفمسفية  -3
 الجزء األول 159جامعة األزىر العدد 

 م2552يونيو 

دور األندية الصيفية بمدارس التعميم  -4
 األساسي في تحقيق أبعاد الوعي البيئي

 بحث مشترك ، المؤتمر القومي األول 
مركز "البيئة وصحة المجتمع" ، جامعة المنوفية ـ 

عداد القادة باإلدارة العامة  الدراسات اإلستراتيجية وا 
 لمجامعة

9-15  
 2552يوليو 

فمسفة تكوين معمم المبدعين في ضوء  -5
 تغيرات العصر 
 "رؤية مستقبمية"

بحث مشترك ، المؤتمر العممي السنوي لكمية التربية 
بدمياط ، جامعة المنصورة ، تحت عنوان "التعميم 

 والمجتمع" 

25-26 
 2553يونيو 

التربية وتنمية اليوية الثقافية في ضوء  -6
 العولمة

بحث مشترك ، المؤتمر العممي السنوي لكمية التربية 
بدمياط ، جامعة المنصورة ، تحت عنوان "التعميم 

 والمجتمع" 

25-26 
 2553يونيو 

األساتذة المساعدين تخصص المجنة العممية لترقية  دور التقنية في تطوير التعميم العالي -7
 أصول تربية

 2554مارس 

دور تعميم الكبار في مواجية أثارا التكيف  -8
 الييكمي 

 2555إبريل  مجمة كمية التربية_جامعة طنطا

 2556إبريل مجمة كمية التربية_بنيا آثار العولمة عمى حركة تعميم الكبار -9

تصور مقترح لجامعة افتراضية في التعميم  15
الجامعي المصري في ضوء أراء أعضاء 

 2557مارس  مجمة كمية التربية، جامعة كفر الشيخ 
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 ىيئة التدريس بالجامعات المصرية

 تقويم برامج تكوين المعمم في ضوء كفايات  11
 المعمم والتحديات المعاصرة

 2557أكتوبر  ر الشيخبحث مشترك، مجمة كمية التربية، جامعة كف

 تعميم الكبار في  12
 إطار التعميم المستمر

 "الماىية واآلليات" 

الندوة العممية منظمة اليونسكو تعميم الكبار والتعميم 
 السعودية -ينبع  -المستمر

 2558يونيو 

 المدرسة وتعزيز القيم  13
 الجمالية دراسة تحميمية

 لبعض المقررات الدراسية 

 2515أكتوبر  التربية، جامعة كفر الشيخمجمة كمية 

صيغة جديدة لمتعميم الجامعي في إطار  14
 عولمة التقنية

 التعميم اإللكتروني نموذجا  

 –معيد الدراسات التربوية  –مجمة تكنولوجيا التربية 
 جامعة القاىرة 

 2511يوليو 

15 

آليات العمل في مجال تعميم الكبار في إطار 
 التعميم المستمر

 يناير 25بعد ثورة 
 

-جامعة القاىرة  –فردية معيد الدراسات التربوية 
المجمد التاسع عشر عدد -مجمة العموم التربوية 

 خاص 
يناير ومستقبل  25المؤتمر العممي بعنوان ) ثورة 

يوليو  14- 13التعميم في مصر( في الفترة من
 م 2511

 م 2511

المواطنة المدرسة الثانوية العامة وتعميق قيم  16
 لدى طالبيا في ضوء تغيرات العصر

 2512أكتوبر  مجمة كمية التربية، جامعة كفر الشيخ

17 
معمم العموم وفمسفة تطور العمم في ضوء  

التحديات العممية لأللفية الثالثة" دراسة نقدية 
" 

 جامعة طنطا –مجمة كمية التربية 
 م2513( ينايـر  49العـدد األول ) 

 م 2513

18 
 المدرسة وتغيرات العصر
 التغيير التربوي نموذجا

 

 جامعة كفر الشيخ –فردي مجمة كمية التربية 
 2513 -السنة الثالثة عشر  –العدد الخامس 

19 

 كفايات تكوين
 معمم التعميم العام في مجتمع األلفية الثالثة 

 

الندوة العممية  -جامعة كفر الشيخ  –كمية التربية 
أصول التربية " المعمم وتحديات الخامسة عشر لقسم 

 13األلفية الثالثة " ) الفرص والخيارات (األربعاء 
 م 2513مارس 

 م 2513
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25 

دور التقنية في تطوير عمميتي التعميم والتعمم 
 بالتعميم العالي في عصر التنافسية

 

الندوة العممية  -جامعة كفر الشيخ  –كمية التربية 
المقارنة واإلدارة التعميمية قسم التربية  -الثانية 

 بعنوان )نظم التعميم العالي في عصر التنافسية (
 م2513/ 4/  23

 م2513

21 
صيغة مقترحة لتكوين المعمم في مجتمع 

 المعرفة
الندوة العممية السادسة عشر لقسم أصول التربية 

بعنوان "المعرفة وبناء اإلنسان" االربعاء 
 م2514مارس12

 م2514

22 
تطوير التعميم الجامعي في إطار آليات 

 عولمة التقنية
المؤتمر العممي العاشر )الدولي األول( بعنوان 
التعميم الجامعي)األمان النفسي واالجتماعي( في 

 م2514/ 12/ 15 -9الفترة من 
 م2514

23 
التحصين الثقافي لمداعية مدخل لتجديد 

 المضامين التربوية في تجديد الخطاب الديني
عممية السابعة عشر لقسم أصول التربية الندوة ال

بعنوان: التربية وتجديد الخطاب الديني "الواقع 
 م2515مارس18والمأمول" االربعاء

 م2515

24 
دور نظم معمومات الموارد البشرية في 

 صناعة القرار التربوي 
الندوة العممية الثانية لقسم أصول التربية بكمية التربية 

في قطاعات التعميم والشباب بدمياط ) إدارة األزمات 
 م2515مايو25واألعمال/ رؤى وتجارب( األربعاء

2515 

25 
بناء منظومة قيمية لمتفكير الناقد إلعادة بناء 

 العقل  العربي
الندوة العممية الثامنة عشر لقسم أصول التربية 
بعنوان: التربية وأزمة العقل العربي "التحديات 

 م2516مارس16واآلمال" االربعاء
 م2516

26 

جدلية العالقة بين تقنية المعمومات واألمن 
 الفكري واليوية الثقافية

المؤتمر العممي السادس الدولي الثاني "التربية 
العربية وتعزيز األمن الفكري في عصر المعموماتية 

كمية  2516اكتوبر  12 -11الواقع والمأمول 
 جامعة المنوفية –التربية 

 م 2516

27 
لإلنسان المصري بين تحديات  البناء البيئي

الواقع وآفاق المستقبل رؤية تربوية إلرساء 
 مفيوم المواطنة البيئية

المؤتمر العممي الحادي عشر الدولي الثاني " التربية 
وبناء اإلنسان المصري الجديد في ضوء الخطة 

 2535االستراتيجية لمصر 
 م 2516

28 

التربوي متطمبات كمية التربية لقيادة التغيير 
 بالمجتمع المصري

 الرابعةالندوة العممية 
ماذا يمكن أن تقدمو كميات لقسم أصول التربية 

التربية لممجتمع الخارجي  ) كمية التربية جامعة 
 المنصورة ( 

2516 
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 2516/  11/  26السبت 
 

29 

المعمم المتميز اشكاليات مفاىيميو  وكفايات 
 تكوين 

 عشرالتاسعة الندوة العممية 
 التميز في التعميم المصري لقسم أصول التربية 

 ) الواقع والطموح  (
 م2517مارس  15األربعاء 

2517 

  مقاالت وأوراق عمل 
 

 مكان النشر تاريخ النشر عنوان المقال / ورقة العمل المجال م
والتعميم بكفر مديرية التربية  م1998 التربية البيئية ضرورة إنسانية ومجتمعية التربية السكانية  1

 الشيخ
مديرية التربية والتعميم بكفر  م1998 مينة التعميم ماليا وما عمييا التعميم  2

 الشيخ
مديرية التربية والتعميم بكفر  م1999 فمسفة تعميم الكبار وأىدافيا تعميم الكبار  3

 الشيخ
المعوقات االجتماعية التي تعوق المرأة عن  تعميم المرأة  4

 الحياة السياسيةالمشاركة في 
المجمس القومي لممرأة  م1999

 بمحافظة كفر الشيخ.
مديرية التربية والتعميم بكفر  م1999 فمسفة تعميم الكبار تعميم الكبار  5

 الشيخ
أسس ومبادئ التخطيط التربوي ومعوقاتو  تعميم الكبار  6

 في الحقل التربوي
مديرية التربية والتعميم بكفر  م2555

 الشيخ
مديرية التربية والتعميم بكفر  م2555 أصول تربية طفل المستقبل التعميم  7

 الشيخ
تعميم الكبار   8

)برنامج إعداد 
 القادة(

مديرية الشباب والرياضة  م2551 التغيرات البيئية والحفاظ عمى البيئة
 بكفر الشيخ.

دورات مدراء   9
 المدارس

 كمية المعممين بالرياض م2554 فن التواصل والحوار

مدراء دورات   15
 المدارس

 كمية المعممين بالرياض م2555 التقويم المستمر
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طالب كمية   11
 المعممين

 كمية المعممين بالرياض م2555 اإلرشاد األكاديمي وأىميتو

 كمية التربية بحائل 2558 االتجاىات الحديثة في مجال تعميم الكبار معمم تعميم الكبار  12
 التربية بحائلكمية  م2559 إدارة األزمات األمن العام  13
الشباب و   14

 الرياضة
 25الدور االجتماعي لمشباب بعد ثورة 

 يناير
مديرية الشباب والرياضة  2511مارس 

 بكفر الشيخ
 :خامسا :  الخبرات العممية واألكاديمية 

 ) التدريس: )معمم/ معيد / محاضر/ مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ 
 

 القترة الزمنية مكان الخدمة الميـــــــــام المجال م
 م1994حتى1987 كمية التربية بكفر الشيخ معيد أصول التربية  1
 م1997حتى1994 كمية التربية بكفر الشيخ مدرس مساعد )محاضر( أصول التربية  2
حتى يناير 1997 كمية التربية بكفر الشيخ مدرس أصول التربية  3

 م2558
حتى 2558يناير  الشيخكمية التربية بكفر  أستاذ مساعد أصول التربية  4

 2514فبراير 
 م  2514 كمية التربية بكفر الشيخ أستاذ ورئيس قسم اصول التربية أصول التربية  5

 
 )التدريب : ) متدرب 

 القترة الزمنية مكان الخدمة الميـــــــــام المجال م
دورة إعداد المدربين عمى المعايير القومية   1

 ".TOTلممعايير وتحسين األداء المدرسي"
 

 م2553 كمية التربية بطنطا متدرب

الدورات التدريبية لمشروع تنمية ميارات -  2
 " وىي: FLDPأعضاء ىيئة التدريس"

 ميارات البحث العممي. -
 توكيد الجودة واالعتماد. -االتصال الفعال  -
 تنمية ميارات التفكير. -

 م2554 كمية التربية بطنطا متدرب

في مركز التدريب دورة تدريب المدربين المنعقدة   3
 وخدمة المجتمع

حتى  1/9 كمية المعممين بحائل متدرب
 ىـ.7/9/1427
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دورة تدريبية لمحصول عمى شيادة الرخصة   4
 ICDLالدولية لقيادة الكمبيوتر 

أكتوبر ونوفمبر  كمية المعممين بحائل متدرب
وديسمبر ويناير 

 م2557-2558
الشيخ مركز جامعة كفر  متدرب إدارة الوقت واالجتماعات  5

 تطوير التعميم الجامعي
8-

 م15/7/2558
جامعة كفر الشيخ مركز  متدرب الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية  6

 تطوير التعميم الجامعي
15-
 م17/7/2558

جامعة كفر الشيخ مركز  متدرب معايير الجودة في العممية التدريسية  7
 تطوير التعميم الجامعي

19-
 م21/7/2558

جامعة المنصورة مركز  متدرب النشر العممي  8
 تطوير التعميم الجامعي

27-
 م29/7/2558

جامعة كفر الشيخ مركز  متدرب التقويم الذاتي  9
 تطوير التعميم الجامعي

26- 
 م35/9/2515

جامعة كفر الشيخ مركز  متدرب التخطيط االستراتيجي  15
 تطوير التعميم الجامعي

16- 
 م17/2/2511

جامعة كفر الشيخ مركز  متدرب TOTبرنامج "تدريب المتدربين "  11
 تطوير التعميم الجامعي

مايو  22 – 18
2511 

12 
توصــــــيف البــــــرامج وخــــــرائط المــــــنيج لمؤسســــــات 

 التعميم العالي
 متدرب

جامعة كفر الشيخ مركز 
 تطوير التعميم الجامعي

مايو  9،  8
2513 

 متدرب الخارجية لمؤسسات التعميم العاليدورة المراجعة  13
جامعة كفر الشيخ مركز 
 تطوير التعميم الجامعي

مايو  23،  22
2513 

14 
نظـــم وتكنولوجيـــا المعمومـــات )  فـــيدورة تدريبيـــة 
front page) 

 متدرب
جامعة كفر الشيخ وحدة ادارة 

 مشروعات التطوير
2 
،23/2/2514 

15 
نظـــم وتكنولوجيـــا المعمومـــات )  فـــيدورة تدريبيـــة 

 (لوالكونترو تطبيق الموائح الدراسية 
 متدرب

جامعة كفر الشيخ وحدة ادارة 
 مشروعات التطوير

2  ،
11/3/2514 

16 
نظـــــــــــــــم وتكنولوجيـــــــــــــــا المعمومـــــــــــــــات  فـــــــــــــــيدورة 

(Advanced Word ) 
 متدرب
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ىيئة التدريس بجامعة طنطا وتتمثل تمك 
 المشروعات في اآلتي:

 أساليب البحث العممي. -
 اإلشراف عمى الرسائل العممية. -
 تفعيل وحدات التدريب والتقويم بالجامعات. -
 التدريس الفعال. -
 الجامعة وخدمة المجتمع. -

تطوير التعميم 
 الجامعي

الدورات التدريبية التي أقامتيا وحدة تحسين التعميم  2
التابعة لوزارة التربية والتعميم باالشتراك مع البنك 

 الدولي

وحدة تحسين التعميم  مدرب
 بمحافظة كفر الشيخ

 1999منذ عام 
 .2553حتى 

األمية وتعميم الكبار الدورات التدريبية لمعممي محو  3
 بالييئة العامة لمحو األمية بمحافظة كفر الشيخ.

الييئة العامة لمحو  مدرب
 األمية وتعميم الكبار

 م2553

كمية التربية بكفر  مدرب برنامج التأىيل التربوي لمعممي المرحمة االبتدائية 4
 الشيخ وطنطا

حتى 1997منذ عام
 م2552عام

لغير المتخصصين في برنامج التأىيل التربوي  5
 تدريس المغة االنجميزية.

كمية التربية بكفر  مدرب
 الشيخ

حتى 1997منذ عام
 م2553

الدورات التدريبية لمديري ونظار ووكالء معممي  6
التعميم قبل الجامعي التي تعقدىا وزارة التربية 

 والتعميم

مركز تحسين التعميم  مدرب
 بكفر الشيخ

حتى  2551عام 
 م.2553

الخطاب الثقافي ومستقبل اإلبداع في التعميم  دورة 7
 الجامعي المصري ألعضاء ىيئة التدريس

 م2552 جامعة طنطا مدرب

دورة مدراء المدارس التي تعقد بمركز التدريب  8
 وخدمة المجتمع

 م2556 كمية المعممين بحائل مدرب

 م2556 المعممين بحائلكمية  مدرب دورة تعميم الكبار بمركز التدريب وخدمة المجتمع 9
دورة أساليب الحوار واالتصال واإلقناع بمركز  15

 التدريب وخدمة المجتمع
 م2557 كمية المعممين بحائل مدرب

دورة الجودة الشاممة بمركز التدريب وخدمة  11
 المجتمع

 2557 كمية المعممين بحائل مدرب

 2559/  5/  9 كمية المعممين بحائل مدربدورة ) تعمـــيم الكبـــار( كميـــة المعممـــين بحائـــل المممكـــة  12
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 العربية السعودية

13 
دورة ) ميــــــارات اإلقنــــــاع والحــــــوار( كميــــــة المعممــــــين 

 2559/ 5/ 14 كمية المعممين بحائل  بحائل المممكة العربية السعودية

كمية التربية جامعة  مدرب دورة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس غير التربويين 14
 كفر الشيخ

1- 6/15 /
2515 

كمية التربية جامعة  مدرب دورة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس غير التربويين 15
 كفر الشيخ

5- 15 /3 /
2511 

  2511صيف  جامعة كفر الشيخ مدرب دورة الطرق المؤدية إلى التعميم العالي 16
دورة تدريب معممات رياض األطفال بمحافظة كفر  17

 التعميمية العشر (الشيخ )جميع اإلدارات 
كمية التربية جامعة  مدرب

 كفر الشيخ
2511 

أكاديمية المعممين  مدرب دورات تدريب مدراء المدارس بمحافظة كفر الشيخ  18
 بكفر الشيخ

 –فبراير –يناير 
–إبريل  –مارس 
 2512مايو 

دورات تدريب معممو التعميم الثانوي ) التعمم النشط  19
 التعمم التعاوني ( –

كمية التربية جامعة  مدرب
 كفر الشيخ

 –فبراير –يناير 
إبريل  –مارس 
2512 

دورة تدريب معممات رياض األطفال بمحافظة كفر  25
 الشيخ )جميع اإلدارات التعميمية العشر (

كمية التربية جامعة  مدرب
 كفر الشيخ

ديسمبر  –نوفمبر 
 –ويناير  2511
 2512-فبراير 

كمية التربية جامعة  مدرب التدريس غير التربويين دورة تأىيل أعضاء ىيئة 21
 كفر الشيخ

2512 

  2512شتاء جامعة كفر الشيخ مدرب دورة الطرق المؤدية إلى التعميم العالي 22
  2512صيف  جامعة كفر الشيخ مدرب دورة الطرق المؤدية إلى التعميم العالي 23
  2513شتاء جامعة كفر الشيخ مدرب دورة الطرق المؤدية إلى التعميم العالي 24
كمية التربية جامعة  مدرب دورة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس غير التربويين 25

 كفر الشيخ
2513 

كمية التربية جامعة  مدرب دورة تأىيل أعضاء ىيئة التدريس غير التربويين 26
 كفر الشيخ

2514 

المعممين اكاديمية  مدرب دورة تأىيل المدرسين غير التربويين 27
 بكفر الشيخ

2515 
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دورة تأىيل القيادات اإلدارية  بمدرية التربية والتعميم  28
 بمحافظة كفر الشيخ 

اكاديمية المعممين  مدرب
 بكفر الشيخ

2516 
 

دورة تأىيل مدراء المكاتب اإلدارية بمديرية التربية  29
 والتعميم بمحافظة كفر الشيخ 

اكاديمية المعممين  مدرب
 الشيخبكفر 

2516 
 

دورة تنمية ميارات األخصائيين االجتماعيين  35
 بالمنطقة األزىرية بمحافظة كفر الشيخ

المنطقة األزىرية  مدرب
 بكفر الشيخ

2516 

   ) خدمة المجتمع  : )  خيري/ ثقافي/ إعالمي/ اجتماعي 
 القترة الزمنية مكان الخدمة الميـــــــــام واألنشطة المجال م

الشباب  1
 والرياضة

اإلشراف عمى المنتدى الثقافي بمركز 
 شباب أريمون 

مديرية الشباب 
والرياضية بكفر 

 الشيخ

م حتى 1997منذ عام 
 م.2553عام 

كمية التربية بكفر  عضو مجمس إدارة صندوق الزمالة  اجتماعي 2
 الشيخ

 م2553حتى1997منذ

العمل بإدارة إعداد القادة بمديرية الشباب  ثقافي 3
والرياضة بكفر الشيخ حول المرأة وتفعيل 

 دورىا في المجتمع 

قاعة محاضرات 
إعداد القادة بمديرية 
التربية والتعميم بكفر 

 الشيخ.

حتى  4/11من 
 م11/11/2555

برنامج تحسين التعميم لتدريب )وكالء ـ  تعميمي 4
 التعميم األساسينظار ـ مديري( مدارس 

مركز تحسين التعميم 
 بكفر الشيخ

م 12/8/2551من 
 م18/11/2551إلى 

المشاركة في إدارة الحوار والمناقشات  ثقافي 5
لقاء المحاضرات وتحكيم البحوث  وا 

 العممية لمشباب 

مديرية الشباب 
والرياضة بكفر 

 الشيخ

 م2552

مديرية التربية  أساليب تحقيق الجودة تعميمي 6
 والتعميم بكفر الشيخ

 م2515

مدرسة أحمد عرابي  ثقافة الجودة واالعتماد تعميمي 7
 بكفر الشيخ

19 /15 /2515 

مدرسة أحمد عرابي  صعوبات التعمم لدى تالميذ المدارس تعميمي 8
 بكفر الشيخ

 م9/1/2511

يناير وانعكاساتيا عمى العممية  25ثورة  تعميمي 15
 التعميمية

مدرسة الشيداء 
 بقمين

 م2511/ 25/3
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كمية التربية بكفر  اختبارات كادر المعممين تعميمي 11
 الشيخ

 م2511/ 1/4

المشاركة في فعاليات البرنامج التثقيفي  ثقافي 12
لشباب مركز شباب كفر الشيخ وذلك 

من خالل إلقاء محاضرة بعنوان " 
 التنشئة السياسية لمشباب المصري " 

كفر -مركز شباب  
 الشيخ

يوم الثالثاء الموافق  
 م. 2511/ 1/ 15

المشاركة في الندوة العامة ألعضاء ىيئة  تعميمي 13
التدريس بمدرسة فاطمة الزىراء لمتعميم 

األساسي إللقاء محاضرة   بعنوان 
 )القدرة المؤسسية :المعايير والمؤشرات ( 

مدرسة فاطمة 
الزىراء لمتعميم 

األساسي إدارة كفر 
 الشيخ التعميمية

يوم الخميس الموافق  
 م .15/1/2512

المشاركة في فعاليات البرنامج التثقيفي  ثقافي 14
لشباب مركز شباب كفر الشيخ وذلك 

من خالل إلقاء محاضرة عامة بعنوان  " 
 الشباب واألمن القومي المصري 

مركز شباب كفر 
 الشيخ

 18األثنين الموافق 
 م. 2512/  9/
 

المشاركة في الندوة العامة ألعضاء ىيئة  تعميمي 15
التدريس بمدرسة أحمد عرابي )ب( 

إللقاء محاضرة   بعنوان )مشكالت ذوي 
 صعوبات التعمم ( 

بمدرسة أحمد عرابي 
)ب( إدارة كفرالشيخ 

 التعميمية

الثالثاء الموافق 
 م .6/11/2512

المشاركة في الندوة العامة لطالب  تعميمي 16
مدرسة أحمد عرابي )ب( إللقاء محاضرة   

 بعنوان )كيفية االستذكار الجيد( 

بمدرسة أحمد عرابي 
)ب( إدارة كفرالشيخ 

 التعميمية

األحد الموافق 
 . 2513/م25/3
 

المشاركة في الندوة العامة ألعضاء ىيئة  تعميمي 17
التدريس بمدرسة أحمد عرابي )ب( 

إللقاء محاضرة   بعنوان )عنف الطالب 
 الدراسي ومتطمبات عالجو ( 

بمدرسة أحمد عرابي 
)ب( إدارة كفرالشيخ 

 التعميمية

األحد الموافق 
27/15/2513 . 
 

 
 سادسا: المشاركات العممية والعممية:

   :المؤتمرات والندوات 
 

 التاريخ مكان االنعقاد نوع المشاركة عنوان المؤتمر أو الندوة م
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كمية التربية بكفر  رئيس جمسة تطور الفكر العربي الحديث  1
 الشيخ

23/3/1998
 م.

التعميم وتحديات القرن الحادي   2
 والعشرين

 29،  28 كمية التربية بطنطا مناقش
ابريل 
 م.1998

المعاصرة في البحث المنيجية   3
 التربوي

كمية التربية بكفر  أمين الندوة
 الشيخ

13/5/1998
 م.

التعميم المدرسي في سياق التغيرات   4
 الثقافية المعاصرة

كمية التربية بكفر  مشارك بورقة بحثية
 الشيخ

نوفمبر  9
 م.1998

كمية التربية بكفر  لجنة التنظيم الرعاية النفسية الريفية والتنمية  5
 الشيخ

25/11/
 م.1999

 35،  29 كمية التربية بطنطا عضو لجنة اإلعداد كميات التربية الحاضر والمستقبل  6
نوفمبر 
 م.1999

مارس  كمية التربية بالسويس مشارك بالحضور الرعاية النفسية لممعاقين عقمياً   7
 م2555

ابريل  4 ، 3 وزارة التربية والتعميم ممثل جامعة طنطا مؤتمر الموىوبين)ورش العمل(  8
 م.2555

ابريل  وزارة التربية والتعميم ممثل جامعة طنطا مؤتمر الموىوبين)فعاليات المؤتمر(  9
 م.2555

المنيج اإلنثرجرافي في البحث   15
 التربوي

كمية التربية بكفر  مقرر الندوة
 الشيخ

24/4/2555
 م.

عضو لجنة المجمس  المرأة والمشاركة السياسية  11
 القومي لممرأة

أكتوبر  3 كفر الشيخمحافظة 
 م2555

رؤية نقدية لمناىج البحث السائدة في   12
 مصر

كمية التربية بكفر  مقرر الندوة
 الشيخ

26/2/2551
 م.

جودة التعميم في المدرسة المصرية   13
 "التحديات ـ المعايير ـ الفرص

 29-28 كمية التربية بطنطا مشارك بالحضور
ابريل 
 م.2552

يوليو  15-9 كمية التربية بالمنوفية بورقة بحثية مشارك البيئة وصحة المجتمع  14
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 م2552
قضايا ومشكالت الفئات ذوى   15

االحتياجات الخاصة في التعميم قبل 
 الجامعي "رؤى مستقبمية"

المركز القومي  مشارك بورقة عمل
لمبحوث التربوية 

 والتنمية

مايو  12-14
 م.2552

مستقبل التعميم في مصر بين الجيود   16
 والخاصةالحكومية 

ممثل كمية التربية بكفر 
 الشيخ

كميات البنات 
باالشتراك مع أكاديمية 
 طيبة المتكاممة لمعموم

يونيو  25-26
 م2552

التعميم الجامعي العربي عن بعد رؤية   17
 مستقبمية

مركز تطوير التعميم  مشارك بالحضور
جامعة  -الجامعي

 عين شمس

17-18 
ديسمبر 
 م.2552

المستقبل تربية الطفل من أجل   18
 "الواقع والطموح

مركز رعاية وتنمية  مشارك بالحضور
الطفولة بجامعة 

 المنصورة

25-26 
ديسمبر 
 م.2552

الجودة الشاممة في إعداد المعمم   19
 بالوطن العربي أللفية جديدة

مشارك في فعاليات 
 الجمسات

جامعة  -كمية التربية
 حموان

12-13 
مارس 
 م.2553

المياه في  التغيرات الكونية ومستقبل  25
 مصر من منظور بيئي

لجنة شئون خدمة  مقرر الندوة
المجتمع وتنمية البيئة 
بكمية التربية بكفر 

 الشيخ

17/3/2553
 م.

مشارك في فعاليات  التعميم الذاتي وتحديات المستقبل  21
 الجمسات

-11 كمية التربية بطنطا
12/5/2553

 م.
التنمية المينية لمعاممين في حقل   22

 الجامعيالتعميم قبل 
المركز القومي  مشارك بالحضور

لمبحوث التربوية 
 والتنمية

مايو  18-25
 م.2553

يونيو  26-25 كمية التربية بدمياط مشارك ببحثين التعميم والمجتمع  23
 م2553

عضو لجنة اإلعداد  كفر الشيخ الحاضر والمستقبل  24
 لممؤتمر

ديسمبر  4-2 محافظة كفر الشيخ
 م.2553
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مشارك في فعاليات  في الوطن العربيجامعة المستقبل   25
 المؤتمر

مركز تطوير التعميم 
 الجامعي

27-28 
ديسمبر 
 م.2553

مشارك في فعاليات  التعميم والتنمية المستدامة  26
 المؤتمر

كمية التربية جامعة 
 الزقازيق

15-11 
مارس 
 م.2554

تربية األطفال ذوى االحتياجات   27
الخاصة في الوطن العربي ـ الواقع 

 والمستقبل

مشارك في فعاليات 
 المؤتمر

مركز رعاية وتنمية 
الطفولة جامعة 

 المنصورة

24-25 
مارس 
 م.2554

 31-29 محافظة كفر الشيخ عضو لجنة اإلعداد الخطاب الثقافي ومستقبل اإلبداع  28
مارس 
 م.2554

المعونات األجنبية وتطوير التعميم   29
 المصري

15/6/2554 التربية بطنطاكمية  مشارك في فعاليات الندوة
 م

الورشة التدريبية لمتقويم واالختبارات   35
وعنوانيا "التأصيل والتحديث في 
 التقويم التربوي ومعاييره األخالقية

كمية المعممين  مشارك كمدرب ومتدرب
 بالرياض

8-
9/11/1425

 ىـ.
اإلبداع الطالبي بين النظرية   31

 والممارسة العممية
المشاركة في فعاليات 

 الممتقى التدريبي
كمية المعممين 

 بالرياض
 ىـ1426

رئاسة جمسة عممية في  معوقات اإلبداع لدى الطالب  32
 الممتقى

كمية المعممين 
 بالرياض

 ىـ1426

كمية المعممين  المشاركة في فعاليات الندوة أثار العولمة وتجمياتيا عمى التعميم  33
 بالرياض

 ىـ1426

الجغرافية المقاء العممي لمجمعية   34
 السعودية

 ىـ1428 كمية المعممين بحائل منسق عام الممتقى

عضو المجنة العممية  طالبنا والتحديات المعاصرة  35
لمممتقى ومشارك ببحث 

 عممي

ربيع  13-12 كمية المعممين بحائل
اآلخر 
 ىـ.1428

مشارك ببحث عممي  تعميم الكبار والتعميم المستمر  36
 ومدرب في الندوة

بالتنسيق مدينة ينبع 
 مع منظمة اليونسكو

4-
 ىـ6/6/1429
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حال المعرفة التربوية المعاصرة   37
 مصر نموذجا

مشارك في فعاليات 
 المؤتمر

كمية التربية جامعة 
 طنطا

2- 3 /
 م11/2515

كمية التربية جامعة  ندوة عممية ذات يوم واحد اإلسالم وتكريم العمماء  38
 كفر الشيخ

 م2511يناير 

 -قسم أصول التربية المشاركة بورقة عمل الواقع والمأمولالتربية الجمالية   39
جامعة  -كمية التربية

 كفر الشيخ

23 /
 م3/2511

"كميات التربية والتنمية البشرية   45
 المستدامة 

كمية التربية بكفر  المشاركة ببحث
 الشيخ

13 – 14 /4 
/2511 

يناير ومستقبل التعميم في  25ثورة   41
 مصر 

المشاركة بورقة عمل 
بعنوان آليات العمل في 

مجال تعميم الكبار بعد ثورة 
 يناير 25

معيد الدراسات 
 التربوية جامعة القاىرة

13- 14 /7 
/2511 

تحديات الشعوب العربية والتعميم   42
 اإللكتروني"مجتمعات التعمم التفاعمية"

المشاركة ببحث  بعنوان 
صيغة جديدة لمتعميم 

الجامعي في إطار عولمة 
ميم االلكتروني التقنية التع

 نموذجا

المؤتمر العممي السابع 
لمجمعية العربية 
 -لتكنولوجيا التربية
معيد الدراسات 

 التربوية جامعة القاىرة

27- 28 /
7 /2511 

يناير "  25التغيير التربوي بعد ثورة   43
 اسسو ومتطمباتو "

المشاركة بورقة عمل 
بعنوان " مستقبل التغيير 
التربوي بعد ثورة يناير   
 )اسسو ،أولوياتو ، متطمباتو 

جامعة  –كمية التربية 
 كفر السيخ

مارس  14
2512 

المؤتمر التاسع المنعقد في كمية   44
جامعة كفر الشيخ  -التربية 

بعنوان)التربية واالنتماء( المنعقد في 
 /  2512ل أبري 11-15الفترة من 

المشاركة ببحث 
بعنوان)تعميق قيم المواطنة 

لدى طالب المدرسة 
الثانوية العامة في ضوء 
تغيرات العصر دراسة 

 ميدانية(.

جامعة  –كمية التربية 
 كفر السيخ

15-11 
  2512أبريل 
/ 

األبعاد الثقافية لمتعميم الثانوي   45
 المصري :رؤية مستقبمية :

مشارك في فعاليات 
 الجمسات

جامعة  –كمية التربية 
 طنطا

إبريل  24
2512 
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المعمم وتحديات االلفية الثالثة )   46
 الخيارات ( –الفرص 

المشاركة بورقة عمل 
بعنوان ) كفايات تكوين 
معمم التعميم العام في 
 مجتمع االلفية الثالثة 

جامعة  –كمية التربية 
 كفر الشيخ 

مارس  13
2513 

 –التربية العممي الدولي األول لكمية  47
جامعة المنصورة تحت عنوان ) رؤية 
استشرافية لمستقبل التعميم في مصر 
والعالم العربي في ضوء التغيرات 

المجتمعية المعاصرة(   في الفترة من 
بالتعاون مع  2513فبراير  25-21

 مركز الدراسات المعرفية بالقاىرة .

مشارك في فعاليات 
 الجمسات

جامعة  –كمية التربية 
 ورةالمنص

25-21 
 2513فبراير 
 م

الندوة العممية الثانية التي عقدت في  48
 -جامعة كفر الشيخ  -كمية التربية 

قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية 
وعنوانيا )نظم التعميم العالي في 
عصر التنافسية( والتي عقدت يوم 

 . 2513أبريل  23الثالثاء الموافق 

المشاركة بورقة عمل 
يا )دور التقنية في عنوان

تطوير عمميتي التعميم 
 والتعمم(

جامعة  –كمية التربية 
 كفر الشيخ

الثالثاء 
 23الموافق 

 م2513أبريل 

الندوة العممية الخامسة وعنوانيا)  49
اإلبداع واليوية( والتي عقدت يوم 

  2513أبريل  35الثالثاء الموافق 

جامعة  -كمية اآلداب  المشاركة في فعاليات الندوة
 كفرالشيخ

أبريل  35
2513 . 

الندوة العممية الخامسة عشر لقسم  - 55
أصول التربية " المعمم وتحديات 

األلفية الثالثة " ) الفرص والخيارات 
م كمية  2513مارس  13(األربعاء 
 جامعة كفر الشيخ –التربية 

المشاركة بورقة بحثية 
 كفايات تكوين

معمم التعميم العام في  
 مجتمع األلفية الثالثة

كمية التربية جامعة 
 كفر الشيخ

 2513مارس 
 م

51 
الندوة العممية السادسة عشر لقسم 
أصول التربية بعنوان "المعرفة وبناء 

 م2514مارس12اإلنسان" االربعاء 

رئيس الندوة والمشاركة 
بورقة بحثية المشاركة بورقة 

 بحثية كفايات تكوين
معمم التعميم العام في  

 مجتمع األلفية الثالثة

كمية التربية جامعة 
مارس12 كفر الشيخ

 م2514
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المؤتمر العممي العاشر )الدولي  52
األول( بعنوان التعميم 

الجامعي)األمان النفسي واالجتماعي( 
 م2514/ 12/ 15 -9في الفترة من 

المشاركة ببحث آليات 
تطوير التعميم الجامعي في 

 عولمة التقنيةإطار 

كمية التربية جامعة 
ديسمبر  كفر الشيخ

 م2514

الندوة العممية السابعة عشر لقسم   53
أصول التربية بعنوان: التربية وتجديد 
الخطاب الديني "الواقع والمأمول" 

 م2515مارس18االربعاء

رئيس الندوة والمشاركة 
ببحث التحصين الثقافي 
لمداعية مدخل لتجديد 

التربوية في المضامين 
 تجديد الخطاب الديني

كمية التربية جامعة 
 كفر الشيخ

 2515مارس 

الندوة العممية الثانية لقسم أصول  54
التربية بكمية التربية بدمياط ) إدارة 

األزمات في قطاعات التعميم والشباب 
واألعمال/ رؤى وتجارب( 

 م2515مايو25األربعاء

المشاركة ببحث دور نظم 
رد البشرية معمومات الموا

 في صناعة القرار التربوي 

جامعة –كمية التربية 
 دمياط

 م2515مايو

الندوة العممية الثامنة عشر لقسم  55
أصول التربية بعنوان: التربية وأزمة 
العقل العربي "التحديات واآلمال" 

 م2516مارس16االربعاء

المشاركة ببحث وعنوانو 
بناء منظومة قيمية لمتفكير 

بناء العقل   الناقد إلعادة
 العربي

جامعة  –كمية التربية 
 2516مارس  كفر الشيخ

 م

المؤتمر العممي السادس الدولي  56
الثاني "التربية العربية وتعزيز األمن 
الفكري في عصر المعموماتية الواقع 

 2516اكتوبر  12 -11والمأمول 
 جامعة المنوفية –كمية التربية 

المشاركة ببحث عنوانو 
قة بين تقنية جدلية العال

المعمومات واألمن الفكري 
 واليوية الثقافية 

جامعة  –كمية التربية 
 2516اكتوبر  المنوفية

 م

المؤتمر العممي الحادي عشر الدولي  57
الثاني " التربية وبناء اإلنسان 

المصري الجديد في ضوء الخطة 
  2535االستراتيجية لمصر 

البناء البيئي لإلنسان 
تحديات المصري بين 

الواقع وآفاق المستقبل رؤية 
تربوية إلرساء مفيوم 

 المواطنة البيئية

جامعة  –كمية التربية 
 كفر الشيخ

 2516نوفمبر 
 م

 عشرالتاسعة الندوة العممية  58
التميز في التعميم لقسم أصول التربية 

اشكاليات المعمم المتميز 
 مفاىيميو  وكفايات تكوين

جامعة  –كمية التربية 
 كفر الشيخ

2517 
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 المصري 
 ) الواقع والطموح  (

  م2517مارس  15األربعاء 
 سابعا: اإلشراف عمى الرسائل العممية:

 تاريخ التسجيل الدرجة اسم الرسالة اسم الباحث م
 ماجستير
 دكتوراه

 ياسر حسن إبراىيم حسن -1
 

اليوية العربية بين الخصوصية الثقافية والثقافة 
 "دراسة لمجيود التربوية لقناة النيل الثقافية"الكونية 

 ماجستير
 

14/12/1999 

دور المدرسة الثانوية في إكساب طالبيا قيم االنتماء  نجالء فتحي زناتو -2
 االقتصاد/سياسي في ضوء تغيرات العصر

 ماجستير
 

15/4/2551 

 التربية وصراع الثقافات عبر شبكة اإلنترنت نموذج لبنى محمود جمعو -3
 الصراع العربي اإلسرائيمي

 ماجستير
 

12/6/2551 

دور مدرسة التعميم األساسي في تحقيق الوعي  مسعود جابر سعد إبراىيم -4
 بالحقوق والواجبات البيئية "دراسة مستقبمية"

 ماجستير
 

17/11/2555 

المتطمبات التربوية لمعممي التعميم األساسي غير  عمى فوزي محمد -5
 المؤىمين تربوياً 

 
 دكتوراه

17/1/2554 

مشروعات تحسين التعميم بمحافظة الغربية دراسة  صباح توفيق محمد -6
 تقويمية

 
 دكتوراه

 م8/2515

 م2/2511 ماجستير تعميم المتفوقين الواقع والمأمول حسن محمد حسن -7
تصور مقترح لمدرسة الكترونية في التعميم الثانوي  محمود السيد محمود - 8

 المصري
 2511سبتمبر  دكتوراه

الجيود التربوية لبعض الجمعيات االىمية بمحافظة  مروة إسماعيل البسيوني - 9
 كفر الشيخ 

 2511ديسمبر  ماجستير

فاطمة رمضان عوض   - 15
 النجار

 2512أكتوبر  دكتوراه الكفايات المينية لمباحثين في مجتمع اقتصاد المعرفة

أحمد فؤاد غازي عبد  - 11
 اليادي

الخطاب التربوي في سمسـمة التنـوير اإلسـالمي دراسـة 
 2512/  4/ 8 ماجستير نقدية

 2514/ 11/ 35 ماجستيرالجامعة وتنمية وعي طالبيا بالجرائم اإللكترونية فـي  ىبة إبراىيم الشحات  -12



21 

 

 ضوء التطور التقني والمعموماتي دراسة ميدانية

محسن الحسنين عبد  -13
 الخالق

الالزمــة لتكــوين معمــم التعمــيم العــام "دراســة قــيم التميــز 
 2514/ 11/5 ماجستير تحميمية لكتب اإلعداد العام"

القيمـــــــة المضـــــــافة لممشـــــــروعات اإلنتاجيـــــــة كمـــــــدخل  مدحت إبراىيم الطويل -14
 2514/ 12/ 28 دكتوراه لتطوير التعميم الفني في مصر

المصرية "دراسة قيم العدالة االجتماعية في الصحافة  شادي حسن محمد -15
 2515/ 4/ 26 ماجستير تحميمية من منظور تربوي"

وعي معمم التعميم الفني الصناعي بقيم العمل "دراسـة  حسناء أحمد الجوىري -16
 2515/ 4/ 26 ماجستير ميدانية"

ىبو أحمد الحسيني  17
 مصطفى

كفايات معمم التربية الخاصة في مصر في ضوء 
 التحديات المعاصرة

 دكتوراه
 

18/1/2515 

حسين محمد عبده  18
 السرحي

التركيب الطبقي وبنية التعميم العام في مصـر "دراسـة 
 29/11/2515 دكتوراه استشرافيو"

نسرين إبراىيم أحمد  19
 حسين

كفايــات معمــم التعمــيم اإللكترونــي فــي ضــوء متطمبــات 
 29/11/2515 دكتوراه مجتمع المعرفة

25 
زغمول صابر فرج 

 العتربي
رأس المال االجتماعي لدى الكبار في الريف تنمية 

المصري "تصور مقترح في ضوء مدخل التنمية 
 المستدامة"

 2516/  1/ 15 ماجستير

ىدى أحمد خميل عبد  21
 العزيز 

التربية السياسية في كتابات مصطفى محمود دراسة 
 تحميمية 

 2516/  1/ 15 ماجستير

العامـة فـي مصـر وتنميـة قـيم األمـن  المدرسة الثانويـة ىبة السيد أحمد عزام 22
 2516/  1/ 15 ماجستير الفكري "دراسة تحميمية"

صفاء حسني يوسف  23
 شافع

ميــددات البنــاء الفكــري لإلنســان المصــري فــي ضــوء 
مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي "دراســــــة ميدانيــــــة مــــــن 

 منظور تربوي"
 2516/  2/ 14 ماجستير

ماجدة عبد المنعم محمد  24
 2516/  2/ 14 دكتوراه المرأة في كتابات نوال السعداوي "دراسة نقدية"تربية  مراد

 نسمة أبو السعود عمر  25
ــــالتميفزيون  ــــرامج األطفــــال ب ــــي بعــــض ب ــــة ف قــــيم اليوي
المصري إشكالية الذات واألخر ) دراسـة تقويميـة مـن 

 منظور تربوي (
 2517/  5/  29 ماجستير 

 ذكري عبد التواب محمد  26
مشكالت التوجيو الفني في مرحمة التعميم األساسي 
بين الواقع والمأمول دراسة ميدانية بمحافظة كفر 

 الشيخ 
 2516/ 12/ 25 ماجستير
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نجالء عبد الوىاب طو  27
 جالل 

ثقافة الحوار في التعميم الجامعي بين الواقع والمأمول  
 2516/ 12/ 25 ماجستير " تصور مقترح "

ــــــة  عمي صبري سميمان   28 ــــــة األمــــــن الفكــــــري لطمب ــــــة وتنمي األنشــــــطة الطالبي
 2517/  5/  7 دكتوراه  الجامعة  " دراسة ميدانية بجامعة كفر الشيخ " 

القـــــيم السياســــــية فــــــي مجمـــــة الديمقراطيــــــة  " دراســــــة   نانيس محمد عبد العال   29
 2517/  5/  7 ماجستير  تحميمية " 

 محمد عبد البديع   35
القـــــيم المتضـــــمنة بمـــــنيج المغـــــة االنجميزيـــــة بالحمقـــــة  

ــــة مــــن  ــــيم األساســــي  دراســــة تحميمي ــــى مــــن التعم األول
 منظور تربوي 

 2517/  5/  7 ماجستير

مجدي عبد السالم عبو   31
 سعيد 

رؤيـــة طـــالب الجامعـــة لإلرىـــاب االلكترونـــي كميـــدد  
 2517/  5/  7 ماجستير  لمتماسك االجتماعي  دراسة اثنوجرافية 

التخطــيط لتطــوير التعمــيم الفنــي فــي مصــر فــي ضــوء  رفيق السيد عمي ابراىيم    32
 2517/  5/  7 ماجستير متطمبات التنمية المستدامة  " تصور مقترح " 

مايسة فتحي عبد   33
 المجيد كيالني 

مقومـــــات التنميـــــة البشـــــرية  المســـــتدامة فـــــي التعمـــــيم  
الثـــانوي الفنــــي فـــي مصــــر  نظـــام الــــثالث ســــنوات  " 

 دراسة تحميمية "
 2517/  5/  7 ماجستير

تصور مقتـرح لمكتبـة رقميـة بـالتعميم العـام فـي ضـوء   انجي محمد فوزي   34
 2517/  6/  5 ماجستير معطيات مجتمع المعرفة 

إيناس عبد المحسن   35
 2517/  6/  5 ماجستير دور التقنية في التنمية المينية لممعممين  محمد

التربيــة وانمــاء الــوعي الحضــاري فــي كتابــات جمــال   ىالة عبد القادر جمعة    36
 2517/  6/  5 ماجستير حمدان " دراسة تحميمية "

القيم السياسـية فـي منـاىج المغـة اإلنجميزيـة بالمرحمـة   أسامة حسن السيد    37
 2517/  6/  5 ماجستير اإلعدادية 

 
 ثامنا : بيان بالمناقشات  لرسائل الماجستير والدكتوراه

 
 التاريخ حالة الطالب الدرجة عنوان الرسالة االسم م

 عالء كمال محمد البزاوي 1
التنشــــــــئة السياســـــــــية لممـــــــــرأة 
ــــــــــــــي ضــــــــــــــوء  المصــــــــــــــرية ف
 التوجيات العالمية والمحمية

/  6/  11 مناقشة دكتوراه
2511 

المدرســـة االبتدائيـــة وتشـــكيل  ماجدة عبد المنعم مراد  2
 2512/  5/  3 مناقشة ماجستير عقل الطفل

 2512/  8/ 8 مناقشة ماجستيرالقــيم المربيــة المتضــمنة فــي  ابتسام موسى المواتي  3
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 سمسمة إقراء لطفمك

عبده حسين محمد  4
 السرحي

دراســـــة تقويميـــــة لمؤسســـــات 
تربيـــــــــــــة ذوي االحتياجـــــــــــــات 
الخاصــــــــة بمحافظـــــــــة كفـــــــــر 
الشــــــيخ فــــــي ضــــــوء مــــــدخل 

 الجودة الشاممة

 2514/  1/ 8 مناقشة ماجستير

 رانيا عبدالفتاح أبو غريبة 5

اســــــــتخدام معــــــــايير الجــــــــودة 
الشــــــــــــــاممة فــــــــــــــي تحســــــــــــــين 
ـــــــــــــــــــــــة  األنشـــــــــــــــــــــــطة التعميمي
لمجمعيـــــــات األىميـــــــة لزيـــــــادة 

المشـــــاركة التنمويـــــة فاعميـــــة 
 لممرأة بدمياط

 2514/ 4/ 15 مناقشة)دمياط( ماجستير

عبدالظاىر عبدالظاىر  6
 السيد سميم

دراسة تقويميـة لنظـام تـدريب 
المعممـــين بــــالمركز الرئيســــي 
لمتـــــدريب بمحافظـــــة الغربيـــــة 

 في ضوء معايير الجودة 

مناقشة  ماجستير
 2514/ 4/ 23 )طنطا(

 لبنى محمود جمعة 7
التجربة المصرية في التعمـيم 
اإللكترونــــي "دراســــة ميدانيــــة 

 بمحافظة كفر الشيخ"
 35/11/2514 مناقشة دكتوراه

 مروة إسماعيل عمي 8
الجيــــود التربويــــة لمجمعيــــات 
األىمية بمحافظة كفر الشيخ 

 "دراسة تقويمية" 
 2515/ 2 مناقشة ماجستير

 فاطمة رمضان عوض 9
ـــة  ـــة والبحثي الكفايـــات المعرفي
لطــالب الدراســات العميــا فــي 

 ضوء اقتصاد المعرفة
 2515/ 3 مناقشة دكتوراه

رحاب مصطفى عطية  15
 خميل

المتطمبــــــات التربويــــــة لمنمــــــو 
ـــــــــة  ـــــــــي لمعممـــــــــي الحمق المين
ــــيم  ــــة التعم ــــى مــــن مرحم األول

 األساسي 

 2515/ 7/ 29 مناقشة ماجستير

 محمود أحمد عبدالحميد 11
تصــــــــــور مقتــــــــــرح لمدرســــــــــة 

التعميم الثـانوي الكترونية في 
 المصري

 2515/ 7/ 35 مناقشة دكتوراه

السيد فكري عبد العزيز  12
 مصطفى 

ـــــات  اســـــتخدام بحـــــوث العممي
في التخطيط لمتعميم بجامعة 
المنصــورة فــي ضــوء الطمــب 

 2515سبتمبر  مناقشة ماجستير
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 االجتماعي 

أميرة محمود محمد  13
 الشرقاوي

بعـــــــض أســـــــاليب التخطـــــــيط 
ـــــــوي " دراســـــــة  تحميميـــــــة الترب

 نقدية "
 2/  16 مناقشة ماجستير

 م2516/

 بسام صالح دىمش  14

تطوير مشـاريع تحسـين اداء 
المـــدارس الحكوميـــة بمممكـــة 
البحـــرين فـــي ضـــوء معـــايير 

 الجودة " تصور مقترح "

 2516/ 4/ 2 مناقشة دكتوراه

 حسناء أحمد الجوىري -15
وعــــــي معمــــــم التعمــــــيم الفنــــــي 
الصـــــــــــناعي بقـــــــــــيم العمـــــــــــل 

 ميدانية""دراسة 
/  1/ 35 مناقشة ماجستير

2517 

محسن الحسنين عبد  -16
 الخالق

ـــز الالزمـــة لتكـــوين  قـــيم التمي
ــــيم العــــام "دراســــة  ــــم التعم معم
 تحميمية لكتب اإلعداد العام"

 2517/ 3/  2 مناقشة ماجستير

القيمة المضافة لممشروعات  مدحت إبراىيم الطويل 17
اإلنتاجية كمدخل لتطوير 

 الفني في مصرالتعميم 

 م1/11/2517 مناقشة دكتوراه

 إبراىيم محمد عمي إبراىيم 18

دور جامعة األزىر في 
الحفاظ عمى المغة العربية 

في ضوء التحديات 
 المعاصرة

 م11/11/2517 مناقشة ماجستير

 وائل عمي أحمد مطاوع 19

دور المعمم في تعزيز األمن 
النفسي لدى تالميذ المرحمة 

األزىرية من         االبتدائية 
منظور التربية اإلسالمية 

 دراسة ميدانية

 م6/12/2517 مناقشة ماجستير 

 تاسعا :أبحاث تم تحكيمها في المجالت العممية المتخصصة

 السنو العدد والمجمد المجمة عنوان البحث م
الجامعات المصرية وتحديات التصنيفات  -1

العالمية دراسة تحميمية نقدية في ضوء معايير 
 

 كمية التربية
 2515 المجمد الثاني-العدد الثالث 
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 تصنيف شنغياي
اإلىدار التربوي صوره وأشكالو وطرق التغمب  -2

 عميو "رؤية مستقبمية"
 2515 المجمد الثاني -العدد الثالث كمية التربية

واقع برامج التنمية المينية لمعممي العموم في  -3
منطقة جازان من وجية نظر معممي ومشرفي 

 العموم

 2515 المجمد الثاني-العدد الثالث  كمية التربية

بعض المتطمبات التربوية لتجديد الخطاب  -4
 الديني في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة 

 2515 الثانيالمجمد -العدد الثالث  كمية التربية

مدى تضمين مناىج الحاسب اآللي لممرحمتين  -5
المتوسطة والثانوية نظام المقررات عمى عناصر 

  isteمفيوم المواطنة الرقمية بحسب معايير 

 2515 المجمد الثالث-العدد الثالث  كمية التربية

في تحقيق   webواقع استخدام تصنيفات  -6
األىداف المعرفية في التدريس من وجية نظر 

 المعممين

 2515 المجمد الثالث-العدد الثالث  كمية التربية

التخطيط االستراتيجي لتطوير اإلشراف التربوي  -7
بمدارس التعميم الثانوي الفني الفندقي في ضوء 

 االتجاىات الحديثة 

 2515 المجمد الثالث -العدد الثالث  كمية التربية

وأثرىا في تنمية الوعي  2.5تقنيات الويب  -8
 المروري 

 2515 المجمد الثالث-العدد الثالث  كمية التربية

واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  -9
حائل لممفات اإلنجاز اإللكترونية في التدريس 

 وتقويم نتائج تعميم طالبيم

 2515 المجمد الثالث-العدد الثالث  كمية التربية

تقنيات األداء البشري كمدخل لتحقيق التطوير  -15
التنظيمي بالمؤسسات التعميمية التابعة لوزارة 

 التعميم بمحافظة الخرج

 2516 المجمد األول-العدد األول  كمية التربية

دور مدير المدرسة في خفض اإلنفاق التعميمي  -11
 في المدرسة الثانوية بمدينة الرياض 

 2516 المجمد األول-العدد األول  كمية التربية

اليوية المينية لممعمم وعالقتيا بالرضا الميني  -12
 وتقدير وتطوير الذات بحث من منظور سردي

 2516 المجمد األول-العدد الثاني  كمية التربية

 2516 األولالمجمد -العدد األول  كمية التربيةدور المؤسسات التربوية في مواجية اإلرىاب  -13
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 اإللكتروني
جودة أداء الخدمة التعميمية بمدارس التعميم  -14

الثانوي العام المعتمدة وغير المعتمدة 
 (servperfمقياس)

 2516 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية

تصور مقترح لتنمية الميارات الحياتية لدى  -15
طالب مرحمة التعميم الثانوي الفني في ضوء 

 لمعرفةمتطمبات مجتمع ا

 2516 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية

16 
واقع القيادة اإلبداعية في المراكز التعميمية 
 بقطاع الدراسات اإلسالمية بدولة الكويت

 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية 
2517 

17 
الدراسي لدى  ُخمق المعمم وأثره عمى التحصيل

 بأمانة العاصمة صنعاءالمرحمة الثانوية  طمبة

 2517 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية 

18 
 ذوي الطمبة أمور أولياء مشاركة مستوى
 ألطفاليم المقدمة التعميمية البرامج في اإلعاقة

 تبوك بمنطقة الدمج مدارس في

 2517 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية 

الجامعي في مجال دور عضو ىيئة التدريس  19
 خدمة المجتمع ...تصور مقترح

 2517 المجمد األول –العدد األول  كمية التربية 

الكفايات التعميمية األدائية المطموب تنميتيا  25
 االبتدائية معممي الصفوف األولية بالمرحمة لدي

بمدينة حائل أثناء الخدمة ) من وجية نظر 
 المعممين (

 2517 المجمد األول –لثانيالعدد ا كمية التربية 

 
عاشرا: األعمال التي تم إنجازها بوزارة التربية والتعميم بالمممكة أثناء العمل كخبير ومستشار تربوي في 

 مجال تعميم الكبار والتعميم المستمر:
 
عـن " محــو األميــة والنـوع تقميــل الفــوارق بـين الجنســين والمســاواة بينيمـا فــي مجــال  خطــةإعـداد  -1

 ىـ.1425/1426محو األمية والتعميم األساسي" 
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عن جيود اإلدارة العامة لتعميم الكبار لمحو أمية البدو الرحـل وتطوراتيـا  و تصور إعداد تقرير -2
ة ومحـــــــــو األميـــــــــة نموذجـــــــــًا" المســـــــــتقبمية "مشـــــــــروع الحمـــــــــالت االنتقائيـــــــــة الصـــــــــيفية لمتوعيـــــــــ

 ىـ.1425/1426
 ىـ.1425/1426إعداد دليل عام عن تعميم الكبار ومحو األمية بالمممكة العربية السعودية  -3
 ىـ.1425/1426إعداد البيانات اإلحصائية بمشروع محو أمية الفتاة الريفية في الدول العربية  -4
فـي المممكـة العربيـة السـعودية فــي  مراجعـة الخطـة العشـرية لمحـو مـا تبقـى مـن األميـة األبجديـة -5

 ىـ.1425/1426ضوء خطة مكتب اليونسكو 
مراجعـة قائمـة المؤشــرات العربيـة ذات العالقـة بالطفولــة والمعـدة مـن قبــل منظمـة األمـم المتحــدة  -6

ضافة بعض المؤشرات األخرى ليا.  واليونيسيف وا 
/ 1426ة والتعمـــــيم": إعـــــداد تقريـــــر عـــــن مشـــــروع وزارة بـــــال أميـــــة طمـــــوح تحقـــــق " وزارة التربيـــــ -7

 ىـ.1427
تقييم التقارير السنوية الختامية لتعميم الكبار ومحو األمية بإدارات التربية والتعميم لمعام الدراسي  -8

 ىـ.1426/1427 -1425/1426
عام عن أبرز الممحوظات والمقترحات الواردة فـي التقـارير السـنوية لتعمـيم الكبـار  مخططإعداد  -9

 ىـ.1426/1427-1425/1426تربية والتعميم لمعام الدراسي ومحو األمية بإدارات ال
ــيم بالمممكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال تعمــيم  -15 إعــداد تقريــر حــول أنشــطة وزارة التربيــة والتعم

الكبــــــار ومحــــــو األميــــــة فــــــي إطــــــار تنفيــــــذ خطــــــة عمــــــل عقــــــد األمــــــم المتحــــــدة لمحــــــو األميــــــة 
 ىـ.1426/1427

بــار ومحــو األميــة فــي مرحمتيــا األولــى لمعــامين القــادمين إعــداد خطــة اإلدارة العامــة لتعمــيم الك -11
 ىـ.1427/1428-1428/1429

 ىـ.1426/1427إعداد تقرير عن فمسفة تعميم الكبار ومحو األمية بالمممكة  -12
عـــن التوجيـــات المســـتقبمية لـــإلدارة العامـــة لتعمـــيم الكبـــار ومحـــو األميـــة  وتصـــورإعـــداد تقريـــر  -13

 ىـ.1426/1427
ىــ مـن 1425/1426متابعـة تنفيـذ بـرامج الخطـة التشـغيمية لمسـنة الثانيـة  القيام بإعداد نمـوذج -14

 ىـ.1426/1427الخطة الخمسية الثامنة لمتنمية في مجال تعميم الكبار ومحو األمية 
إعداد مرئيات اإلدارة العامة لتعميم الكبار والتعميم المستمر حول الئحة تقـويم الطالـب المعدلـة  -15

 ىـ.1427
ــيم المســتمر تجــاه المــذكرة التفســيرية لالئحــة إعــداد مرئيــات اإلد -16 ــيم الكبــار والتعم ارة العامــة لتعم

 ىـ.1427تقويم الطالب 
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المشـــــاركة فــــــي وضــــــع اآلليــــــات التنفيذيــــــة لمبرنــــــامج المكثــــــف لمحــــــو مــــــا تبقــــــى مــــــن األميــــــة  -17
 ىـ.1426/1427

تعمـيم الكبـار إعداد تقرير عن إنجازات اإلدارة العامة لتعميم الكبار والتعميم المستمر في مجال  -18
 ىـ.1426/1427ىـ حتى عام1417/1418ومحو األمية منذ عام 

 عضو لجنة مشروع الئحة تقويم الطالب بوزارة التربية والتعميم. -19
 عضو لجنة مشروع الئحة التعميم اإللزامي بوزارة التربية والتعميم -25
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 طبيعة العضوية اسم المجنة / الرابطة م

 
 عضواً  لجنة المكتبة بكمية التربية بكفر الشيخ  1
 عضواً  لجنة شئون الطالب بكمية التربية بكفر الشيخ  2
 عضواً  لجنة العالقات الثقافية بالكمية والجامعة  3
 لممجمس أميناً  مجمس قسم أصول التربية  4
 عضوا مجمس الكمية  5
 رئيساً  لجنة الدراسات العميا  6
الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بكمية التربية   7

 جامعة عين شمس.
 عضواً 

 عضواً  رابطة التربية الحديثة  بالقاىرة  8
المعسكر المنيجي الصيفي لمحو األمية وتعميم الكبار لطالب الفرقة   9

 جامعة طنطا–كمية التربية بكفر الشيخ  الثالثة تعميم ابتدائي 
أمينًا لممعسكر منذ 

 م2553حتى1997عام
حتى  2557رئيسًا لمجنة من  كمية التربية بجامعة حائللجنة المؤتمرات والندوات بمركز البحوث   15

2515 
 2515حتى  2557رئيسًا من  كمية التربية بجامعة حائل المجنة االجتماعية بقسم التربية وعمم النفس  11
كمية التربية بجامعة  لجنة اإلرشاد والتوجيو النفسي بمركز البحوث  12

 حائل
 2515حتى  2557عضوًا من 

 2515حتى  2557 عضوًا من بجامعة حائل  لجنة تحرير المجمة التربوية لمركز البحوث التربوية   13
 2515- 2559عضوًا لجنة تطوير مقررات البكالوريوس لممرحمة االبتدائية بكمية المعممين   14
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 بحائل
لجان اختيار الطالب المتقدمين لمعمل بالكمية كمحاضرين في   15

 كمية التربية جامعة حائل  -تخصص أصول التربية.
 2515حتى  2557عضوًا من

 حتى اآلن 2515 -من التربية جامعة كفر الشيخلجنة شئون الطالب بكمية   16
 2511 -2515عضواً  لجنة التكافل االجتماعي بكمية التربية جامعة كفر الشيخ  17
 حتى اآلن 2515رئيس فريق من لجنة الجودة واالعتماد بكمية التربية جامعة كفر الشيخ  18
عضوًا ورئيس لجنة التظممات  لجنة انتخابات اتحاد الطالب بكمية التربية جامعة كفر الشيخ  19

2511 
 2515منسق عام المشروع من  مشروع جامعة بال أمية بين العمال بجامعة كفر الشيخ  25

 حتى اآلن
 2511/ 2515العام الدراسي  مستشار لجنة الجوالة بكمية التربية بكفر الشيخ  21
 2511/ 2515العام الدراسي  رئيس كنترول الفرقة الرابعة  22
 2511/ 2515العام الدراسي  الدبموم العام "تخصص المغة العربية"رئيس كنترول   23
 2512/  2511العام الدراسي  رئيس كنترول طالب الماجستير والدكتوراه  24
 2515حتى  2512منذ  رئيس كنترول الفرقة الرابعة تأىيل تربوي  25

 
 بيان بالمقررات الدراسية التي يتم تدريسها الثاني عشر:

 المقررات العممية لمرحمة الميسانس والبكالوريوس:  -1
 األصول الفمسفية لمتربية. -
 األصول االجتماعية والثقافية لمتربية. -
 التربية وقضايا المجتمع. -
 تاريخ التربية. -
 تاريخ التعميم. -
 مينة التعميم وأدوار المعمم. -
 فمسفة التعميم األساسي. -
 التربية وقضايا العصر -
 ومناىجو .تعميم الكبار أصولو  -
 المدرسة والمجتمع . -
 مدخل العموم التربوية . -
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 المقررات العممية لمرحمة الدراسات العميا: -2

 الدبموم العام في التربية: .أ 
 أصول التربية. -
 التربية ومشكالت المجتمع. -
 تاريخ التربية والتعميم. -
 المعمم ومينة التعميم .  -
 التربية وقضايا العصر . -
 . عميمية الفكر التربوي وتطبيقاتو الت -

 الدبموم المهني : تخصص تعميم الكبار: .ب 
 األسس الفمسفية واالجتماعية لتعميم الكبار . -
 معمم تعميم الكبار. -
 المرأة والتعميم وحقوق األنسان . -
 اتجاىات وتجارب عالمية في التحرر من األمية . -
 اقتصاديات تعميم الكبار . -
 نظريات تعميم الكبار . -
 قاعة بحث . -
 : تخصص )التخطيط التربوي واقتصاديات التعميم(: الدبموم المهني .ج 

 مبادئ وأسس التخطيط العام . -
 التنمية والتخطيط التربوي . -
 أساليب فنيات التخطيط التربوي . -
 مبادئ اقتصاديات التعميم . -
 نظريات العائد االقتصادي . -
 تحميل النظم . -
 تطبيقات الحاسب اآللي . -
 قاعة بحث . -

 الدبموم الخاص في التربية: .د 
 فمسفة التربية . -
 عمم اجتماع التربية . -
 مناىج البحث التربوي . -
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 تخطيط التعميم واقتصادياتو . -
 التعميم والتنمية المستدامة . -
 قاعة بحث . -
 الماجستير: .ه 

 أساسيات وتقنيات التخطيط التربوي . -
 فمسفة التعميم الجامعي . -
 تيارات فمسفية تربوية . -
 سياسات التعميم في مصر وتشريعاتو . -
 قاعة بحث . -
 الدكتوراه : –و 
 فمسفات معاصرة في التربية . -
 نظريات في اجتماعيات التربية . -
 تحميل النظم التعميمية . -
 جودة التربية واقتصادياتيا . -
 قاعة بحث . -
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 الثااااااني عشااااار: بعااااا  الصاااااور لمنااااادوات والماااااؤتمرات وجمساااااات التااااادريب:
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