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C . V 
 أوال : البيانات الشخصية 

 

 : السعيد السعيد بدير سليمان                                                                               االسم 

 : 1976/ 9/ 1 تاريخ الميالد  

 : المساعداستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  الدرجة العلمية 

 رئيس مجلس قسم التربية المقارنة واالدارة التعليمية : الوظيفة الحالية 

 : مية التعلي اإلدارةالتربية المقارنة و التخصص 

 : جمهورية مصر العربية -جامعة كفرا لشيخ  -كلية التربية  مكان العمل 

 : سابقا   جامعيةهيئة التدريس و القيادات ال أعضاء قدرات نائب مدير مركز تنمية على مستوى الجامعة 

 : البريد االلكتروني saidbedair1@gmail 

 : 0473107131              التليفون األرضي 

 :  )01026288300/          01015222689  التليفون المحمول)الجوال 

 ثانيا : الشهادات العلمية الحاصل عليها

 

  2012يوليو  المشارك استاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية موضوعها :  تطبيقات اإلصالح  فلسفة في التربيةدكتوراه ال

 2007. االصالح االداري ,الهيكل التنظيمي ,التمويل . انجلترا واليابانو مصر في التربوي في التعليم العالي

  ن بعد و التنمية التعليم العالي م:  موضوعها وإدارة تعليميةفي التربية تخصص تربية مقارنة ماجستير

 2002بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات و مراكز البحوث  االقتصادية 

 2000: دور يوليو  الدبلوم الخاص في التربية تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية 

 بتقدير عام جيد جدا 1999: دور يوليو الدبلوم المهني في التربية 
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 و األول على  بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف 1998دور مايو   وم و التربية :بكالوريوس العل

 الكلية 

 التدرج الوظيفي ثالثا : 

  1999الحصول على منحة من جامعة طنطا للحصول على درجة الماجستير في التربية 

 2004  مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية جامعة طنطا 

  2007مدرس بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية كلية التربية جامعة كفر الشيخ 

  استاذ مساعد ) مشارك( بقسم التربية المقارنة واالدارة التعليمية بكلية التربية جامعة كفرالشيخ 

  ( في الفترة معارا  عملت بكلية التربية جامعة خالد بالمملكة العربية السعودية ) وحتى عام  2010من

2013  

  وحتى اآلن  2013العودة للعمل استاذ مشارك بكلية التربية جامعة كفرالشيخ من 

 االبحاث المنشورة :  رابعا  
تتعلق  والتخطيط ةاإلدارة التعليميوالتربية المقارنة  للباحث العديد من األبحاث المنشورة في مجال     

 تناولت عام والتربية المقارنة واالدارة التعليمية بشكل خاصالتربية بشكل  باالتجاهات الحديثة في

, واإلدارة الذاتيةوضمان الجودة و االعتماد  والتعليم من بُعد والتعليم االفتراضي التجديدات التربوية

, والتخطيط االستراتيجي , وإدارة المعرفة , والقيادة التحويلية , وذلك باستخدام مداخل واالدارة االبداعية

سلوب المقارنات المرجعية , ونظرية االحتماالت, اوآليات مثل ستة سيجما , وبطاقة اآلداء المتوازن , و

  ومخطط باريتو .

 مكان وتاريخ النشر عنوان البحث م

1 

نظام ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم 
الجامعي في مصر في ضوء خبرتي المملكة 

 صور مقترح ت حدة والواليات المتحدة األمريكيةالمت

مجلة كلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة 
 . 2008مايو  –العدد الحادي عشر  –السويس 

2 
الندوة العلمية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التخطيط االستراتيجي كمدخل لتطوير التعليم 

 2009التعليمية 



3 
 

 الثانوي العام المصري 

3 
ري في ضوء خبرات تطوير التعليم الجامعي المص

 بعض الدول في مجال الجامعات االفتراضية

المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية 
 2010للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية فبراير 

4 
مكانية تطبيقها في التعليم  قبل  اإلدارة الذاتية وا 

 الجامعي بجمهورية مصر العربية
 .2010سمبر دي –الرياض  –مجلة رسالة الخليج 

5 
الواليات ب ةاالبتدائي المرحلةالموهوبين في تعليم 

 المتحدة األمريكية وكيفية اإلفادة منه في مصر
 . 2011أكتوبر  –مجلة كلية التربية جامعة طنطا 

6 
استخدام األساليب اإلحصائية في ضبط أداء 

 مؤسسات التعليم الجامعي في مصر

يونيو  – 71دد الع –التربية العربية  لمجلة مستقب
2011 . 

7 
 تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس الثانوية 
 العامة بمصر في ضوء مدخل اإلدارة اإلبداعية

  2011يوليو  –مجلة كلية التربية جامعة سوهاج 

8 

متطلبات تطوير إدارة األقسام العلمية بالجامعات 
 المصرية فى ضوء مدخل القيادة التحويلية

 التربوية مجلة اإلدارة 
تصدر عن الجمعية المصرية للتربية المقارنة 

 2014واإلدارة التعليمية 

9 

 تطويـر إدارة التعليـم الجامعـى المصـري
 في ضوء مدخل إدارة المعرفة "دراسة تحليلية"

 مجلة اإلدارة التربوية 
تصدر عن الجمعية المصرية للتربية المقارنة 

 2015واإلدارة التعليمية 

10 
إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  تحقيق

 2017 التربيةمجلة  المصري في ضوء منهجية ستة سيجما

11 
العدالة التنظيمية كمدخل للتميز بمدارس التعليم 
 قبل الجامعي دراسة ميدانية محافظة كفرالشيخ

 2019مجلة كلية التربية 

12 
تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات المصرية في 

 خبرات بعض الدول ضوء 
 2020تحت النشر              

 

 :  الرسائل التي قمت باالشراف عليها ومناقشتها وتم منحها: خامسا  

 المناقشةأو  التسجيل تاريخ عنوان الرسالة م
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التخطيط االستراتيجي لتطوير تسويق الخدمات الجامعية في جمهوية  1
 مصر العربية

 2013سبتمبر 21

 

التربية العملية لطالب كلية التربية االساسية بدولة  تطوير نظام 2
 الكويت في ضوء معايير الجودة الشاملة

 2014 مارس 15

منظمات المجتمع المدنى وصنع القرار التعليمى بمرحلة التعليم قبل  3

 ادة منها في جمهورية مصر العربيةالجامعى في كندا وامكانية االف

 

 2014ابريل  

 2014يوليو 17 االساسي في مصر وكوبا وتشيلياصالح التعليم  4

صيغة مقترحة لتطبيق االدارة الذاتية في مدارس التعليم االساسي  5
 بمحافظة كفرالشيخ

 2014أغسطس  14

المنظمة المتعلمة مدخل لتحقيق التميز المؤسسي بالمدرسة الثانوية  6
 العامة في مصر "تصور مقترح "

 2015يناير 3

تصال االداري بمدارس التعليم االساسي في مصر لال تصور مقترح  7
 في ضوء االدارة االلكترونية "دراسة ميدانية "

 2015يوليو  5

التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس بالجامعه العمالية بمصر في  8

 ضوء خبرات بعض الدول " تصور مقترح

 2015مايو 

ضوء مدخل مصر في التطوير التنظيمى للمدرسىة الثانوية العامة ب  9

 االدارة االستراتيجية 

 2015يونيو 

تطوير كليات التربية بجمهورية مصر العربية في ضوء مدخل  10

 االدارة االستراتيجية  

 

 2015يوليو 

إعداد معلم اللغة االنجليزية لمرحلة الثانوية العامة في مصر وألمانيا  11

 "دراسة مقارنة"

 

 2105سبتمبر 

وحتى  2010معلمي التعليم االبتدائي في الفترة من  برنامج تدريب 12

 "دراسة تقويمية بمحافظة الغربية" 2015

 2016يناير 

 2020 /8تمت المناقشة في 
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التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي في مصر وماليزيا  13

 "دراسة مقارنة"

 

 2016يناير 

  "دراسة مقارنة"نظام التعليم الفني في كل من مصر والبرازيل  14

 2016يوليو 

تصور مقترح لالصالح االدارى بمدارس التعليم قبل الجامعى بمصر  15

 في ضوء مدخل اعادة هندسة العمليات االدارية

 2016سبتمبر 

 2016اكتوبر  مصر بالشفافية وصنع القرار في االدارات التعليمية  16

كفر الشيخ في ضوء تطوير أداء رؤساء األقسام االكاديمية بجامعة  17

 مدخل إدارة التميز " دراسة حالة"  

 2016ديسمبر 

تطوير أداء مديري المدارس الثانوية العامة في ضوء مدخل  18

 المنظمة المتعلمة "دراسة ميدانية محافظة الغربية"

 2016ديسمبر 

ميزة التنافسية للجامعات ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق ال 19

 ور مقترح "" تصالمصرية 

2016 

المنظمة المتعلمة مدخل لتحقيق التميز المؤسسي بالمدارس الثانوية  20

 العامة في مصر

2017 

ادارة الصراع كمدخل لتحسين بعض العمليات االدارية بمدارس  21

 التعليم االساسي 

 2017مايو 

 9/9/2020تمت المناقشة 

قييم الطالب في تطبيق البرنامج الدولي لت OECDجهود منظمة  22

PISA  وسبل االفادة منها في مصر 

 2017اغسطس 

تطوير التعليم الثانوي الفني بمصر في ضوء النموذج االوروبي  23

 للتميز 

 2017اكتوبر 

 2019 /9تمت مناقشتها في 
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االدارة الذاتية للمدرسة كمدخل لالمركزية صنع القرار التعليمي  24

 قترح"بالتعليم قبل الجامعي بمصر "تصور م

2018 

مشكالت التعليم االساسي بمدارس محافظة جنوب سيناء "دراسة  25

 ميدانية"

 2018فبراير 

االرشاد الطالبي في المرحلة الثانوية العامة بمصر في ضوء خبرات  26

 بعض الدول "تصور مقترح"

 2018فبراير 

العدالة التنظيمية كمدخل إلدارة ضغوط العمل في مرحلة التعليم  27

 ساسي بمحافظة كفرالشيخ األ

 2018مارس 

تصور مقترح لتعليم الموهوبين بالتعليم االبتدائي في مصر في ضوء  28

 الخبرة الكندية 

 2018ابريل 

 2020 /8تمت المناقشة 

تطوير وحدات تيسير االنتقال إلى سوق العمل في التعليم الفني  29

 بمصر في ضوء خبرات بعض الدول

 2018ابريل 

ل الشراكة بين التعليم التطبيقي والتدريب والقطاع الخاص بدولة تفعي 30

 الكويت في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة 

 2018مايو 

 2018يوليو  التعليم الجامعي في مصر وسنغافورة ) دراسة مقارنة ( 31

التطوير التنظيمي كمدخل لالصالح االداري بمدارس التعليم الثانوي  32

 الفني الصناعي في محافظة كفرالشيخ

 2018اغسطس 

دراسة مقارنة لنظام إعداد معلم المرحلة االبتدائية في كل من  33

 الكويت وفنلندا

 2018سبتمبر 

يم آليات مقترحة لمواجهة مشكالت األنشطة الالصفية بمرحلة التعل 34

 الثانوي العام بمحافظة الغربية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة

 2019يناير 



7 
 

تدريب مديري مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في ضوء  35

 إدارة الجودة الشاملة 

 2019اغسطس 

تكنولوجيا المعلومات كمدخل لتحسين األداء االداري لمديري  36

 سة ميدانية بمحافظة كفرالشيخ"المدارس الثانوية العامة "درا

 2019سبتمبر 

تحسين أداء مديي المدارس الثانوية الفنية الصناعية بجمهورية  37

 مصر العربية في ضوء مدخل التحفيز اإلداري 

 2019اكتوبر 

تمكين معلمي التعليم الثانوي العام في ضوء مدخل إدارة التغيير  38

 بمحافظة الغربية "دراسة حالة" 

2017 

تصور مقترح لتطوير أداء معلمة رياض األطفال بدولة الكويت في  39

 ضوء مدخل إدارة الموارد البشرية

 

 2020اغسطس 

 

 المشرف الرئيسي للطالب الوافدين: سا  ساد

 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة الدولة اسم الطالب م

أمية بنت بطي  1

 الريامي

سلطنة 

 عمان

 دكتوراه  بعنوان

لتطبيق إدارة الجودة تصور مقترح 

الشاملة في مدارس التعليم األساسي 

 بسلطنة عمان

  2016يونيو 

/  9/  12وتمت مناقشتها 

2020 

اسراء علي  2

 المويل 

الرضا الوظيفي لمعلم المرحلة االبتدائية  الكويت

في ضوء القيادة اإلبداعية بدولة 

 الكويت تصور مقترح

15 /8 /2018  

 تفعيل مشاركة معلمي المرحلة االبتدائية  الكويتبخيته لمعان  3
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بدولة الكويت في صنع القرار التربوي  خيلناشيء د

 كمدخل لتنمية الموارد البشرية 

 

17/3 /2019 

ناصر عبدهللا  4

 العنزي

المهام اإلشرافية للمديرين واالتصال  الكويت

التربوي في مؤسسات التعليم ما قبل 

 نية الجامعي بدولة الكويت دراسة ميدا

 

15 /9  /2019 

مشعل سويلم  5

 السويلم

اإلدارة االلكترونية في المدارس  الكويت

 النموذجية بدولة الكويت دراسة ميدانية

 

15 /9  /2019 

تهاني محمد  6

 العنزي

تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال  الكويت

في دولة الكويت في ضوء مدخل إدارة 

 الجودة الشاملة

 

 2020أغسطس 

 

 المواد التي أقوم بتدريسها : ا  سابع

  
اإلدارة المدرسية والصفية ) طالب الفرقة مقرر  -مرحلة البكالوريوس والليسانس : تدريس مقررات :  -أ 

نظم التعليم و االتجاهات المعاصرة  ) طالب الفرقة الرابعة جميع  –الثانية جميع الشعب ( , التربية المقارنة

ض االطفال  ) طالب الفرقة الثانية شعبة الطفولة ورياض االطفال ( , مقرر ادارة الشعب (  , دارة مؤسسات ريا

 رسة االبتدائية ) طالب الفرقة الرابعة جميع شعب التعليم االساسي (دالم

         

 مرحلة الدراسات العليا : تدريس مقررات  –ب 

 

  الدبلوم المهني : ) تخصص ضمان الجودة واالعتماد التربوي (
 س مقررات تدري

  نظم الجودة في التعليم 

 صنع القرار التربوي واتخاذه 

 ادارة التغيير ومداخل االصالح التربوي 

 

 

 : تدريس مقررات : الدبلوم المهني : ) تخصص إدارة مدرسية (

 التغيير ومداخل اإلصالح التربوي إدارة  -

 صنع القرار التربوي واتخاذه -

 تاريخ ونظريات االدارة . -
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 تدريس مقررات  وم الخاص : ) تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية (الدبل

 االدارة التعليمية المقارنة  -

 التربية المقارنة -

 

تدريس مقررات المحاسبية وتقييم اآلداء في  الماجستير في التربية : ) تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية(

 متغير . المؤسسات التربوية , االدارة التعليمية في عالم

 

استخدام التكنولوجيا في تدريس مقررات  دكتوراه الفلسفة في التربية : ) تخصص تربية مقارنة وإدارة تعليمية(

 , االدارة الجامعية . االدارة التربوية 

 

 إعدادها ب قمت : كتب ثامنا  

 . التربوي إدارة التغيير ومداخل االصالح .1

 قضايا دولية في التعليم .2

م . ) 2011نماذج عالمية, دار الوفاء للطباعة والنشر, اإلسكندرية,  -النمطية والتحديث نظم التعليم بين  .3

 باالشتراك (

 

 

 الخبرات والدورات التدريبية: تاسعا  

  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد

 لجدارة استخدام التكنولوجيا في التدريس( ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد

   لدورات نظام الساعات المعتمدة( ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

 التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة

 لدورات نظم االمتحانات و تقويم الطالب( ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد

 ر الجودة فى العملية التدريسيةلدورات معايي(ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد

  لدورات ادارة الوقت و االجتماعات(ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 
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 لقيادات)مركز اقليمى معتمد مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و ا

  لدورات مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفة( ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

  مدرب معتمد لدى المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات)مركز اقليمى معتمد

  ض الفعاللدورات العر( ICTB للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين 

 الرخصة الدولية  دورات معتمدة من البنك الدولي واالتحاد األوروبي في علوم الحاسب اآللي واإلنترنت

 ( ICDLلقيادة الكمبيوتر  )

 دورات متقدمة في اللغة اإلنجليزية من كلية التربية جامعة طنطا 

 دورة في االنترنت من كلية التجارة جامعة طنطا 

  (دورة تدريب المدربينTraining Of Trainers( TOT 

 : الورش و الدورات التدريبية التي قمت بتنفيذها عاشرا  
 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعتي كفر الشيخ و طنطا 

 دورة االتجاهات الحديثة في التدريس 

  دورة مهارات العرض الفعال 

 دورة التدريس الفعال 

 دورة أساليب البحث العلمي 

 ال الفعالدورة مهارات االتص 

 دورة  مشروعات البحوث التنافسية المحلية و العالمية 

  2007دورة معايير الجودة في العملية التدريسية خالل شهر أغسطس 

  2007دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب خالل شهر أكتوبر 

  2007دورة معايير الجودة في العملية التدريسية خالل شهر ديسمبر 

 2008ي العملية التدريسية خالل شهر مارس دورة معايير الجودة ف  
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 2008دورة معايير الجودة في العملية التدريسية خالل شهر يونيه 

  2008دورة معايير الجودة في العملية التدريسية خالل شهر يوليو 

 ورش عمل في موضوعات ضمان الجودة و االعتماد 

 ورش عمل حول توصيف المقررات العلمية 

 كليات التربية   تطوير فى تنفيذ مشروع : مساهمات الحادي عشر

 دورة تقويم األداء 

 دورة أخالقيات المهنة 

 دورة اإلدارة المدرسية الفعالة 

  دورة التعلم الفعال 

 دورة  تفعيل وحدات التدريب 

 : المؤتمرات و المهمات العلمية الثاني عشر  
 

o ية بمحافظة كفرا لشيخالرئيس العام المتحانات كادر المعلمين بإدارة الحامول التعليم 

o  المشاركة في مؤتمرات الجمعية المصرية للتربية المقارنة و اإلدارة التعليمية 

o المشاركة في مؤتمر كفر الشيخ العلمي و التنموي األول 

o المشاركة في مؤتمر الموهبة و التفوق العقلي بكلية التربية بكفر الشيخ 

o مستقبل الواقع والطموح بجامعة المنصورة المشاركة في مؤتمر تربية الطفل من أجل مصر ال 

o  نحو عمل تطوعي فعال لخدمة المجتمع و تنمية البيئة"االشتراك في ندوة"  

o  الرواية العربية و التربية"االشتراك في ندوة" 

 

 بعض المسئوليات بالكلية والجامعة : الثالث عشر 

 

 

 ية مسئول القسم في لجنة  إعداد الئحة الساعات المعتمدة بالكل 
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 معايير الجودة بالكلية  معيار المعايير االكاديمية والرامج التعليمية ضمن إعداد 

  2020 – 2013عضو لجنة قبول طالب الماجستير والدكتوراه بالقسم لالعوام من  

  رئيس لجنة المقابالت الشخصية للطالب المقبولين بالكلية 

 وم العام في التربية رئيس لجنة المقابالت الشخصية للطالب المتقدمين للدبل 

  2014/  2013عضو لجنة األجهزة والمختبرات بالكلية للعام الجامعي  

  2015/  2014منسق برنامج التأهيل التربوي للعام الجامعي  

  2015/  2014عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام الجامعي  

  2017 – 2015عضو لجان مختلفة بالكلية لالعوام الجامعية من 

  2018/ 2017لجنة شئون التعليم والطالب للعام الجامعي عضو  

  2019/ 2018عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية للعام الجامعي  

  2020/  2019عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالكلية للعام الجامعي  

  2021/ 2020عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالكلية للعام الجامعي  

 2017 – 2013كنترول الفرق المختلفة بالكلية لالعوام الجامعية من  رئيس 

  2018/ 2017رئيس كنترول الدراسات العليا الدبلوم الخاص في التربية  

  2019/  2018كنترول الدبلوم المهني في التربية للعام الجامعي  

  2020/  2019رئيس كنترول الدراسات العليا الدبلوم الخاص للعام الجامعي 

 

 


