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جامعة دمنهور
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السيرة الذاتية
وبيان بالحالة العلمية والوظيفية واإلنتاج العلمي
لألستاذ الدكتور  /فتحي درويش محمد عشيبة
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بيان بالحالة العلمية والوظيفية واإلنتاج العلمي
لألستاذ للدكتور /فتحي درويش محمد عيشبة
أوالً  :المؤهالت العلمية والتاريخ الوظيفي :
االسم
الدرجة العلمية

 :فتحي درويش محمد عشيبة.

 :أستاذ.

التخصص العام
التخصص الدقيق

 :اإلدارة التعليمية.

تاريخ الميالد

 6 :ديسمبر  1661م.

الوظيفة الحالية

الحالة االجتماعية
عنوان المنزل
عنوان المراسالت
رقم التليفون

 :التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 :أستاذ اإلدارة التعليمية ووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث -
جامعة دمنهور.

 :متزوج  +ثالثة أبناء.
 :دمنهور – خلف النادي االجتماعي – شارع (.)16
 :جمهورية مصر العربية  -كلية التربية – جامعة دمنهور.
0106106000 :

البريد االليكتروني drfdarwish@yahoo.com :

تاريخ التعيين بالجامعة .1604/4/00 :

المؤهالت العلمية :

 -1دكتواره الفلسفة فيي التربيية "فعاليية التنظييم اإلداري فيي الميدارث الثانويية العامية" كليية التربيية
جامعة اإلسكندرية ( )1664تخصص اإلدارة التعليمية.

 -2ماجسييتير فييي التربييية "دراسيية تقويمييية لييدور موجييي الرياايييات فييي المييدارث الثانوييية العاميية
بمحييافظتي اإلسييكندرية والبحيييرة" كلييية التربييية جامعيية اإلسييكندرية ( )1606تخصييص اإلشيراف
التربوي بتقدير (ممتاز).
 -0دبلوم خاص في التربية من كلية التربية جامعة اإلسكندرية تخصص أصول التربية.
 -4بكييالوريوث علييوم وتربييية شييعبة رياايييات كلييية التربييية بييدمنهور جامعيية اإلسييكندرية ()1600
بتقدير عام (جيد جداً مع مرتبة الشرف).

التاريخ الوظيفي :
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 معيييييد بقسييييم أصييييول التربييييية بكلييييية التربييييية بييييدمنهور – جامعيييية اإلسييييكندريةا اعتبييييا ارً ميييين
1604/4/00م حتى 1606/4/20م.

 مييدرث مسيياعد بقسييم أصييول التربييية بكلييية التربييية بييدمنهور – جامعيية اإلسييكندريةا اعتبييا ارً ميين
1606/4/26م حتى 1664/10/24م.

 مييييدرث بقسييييم أصييييول التربييييية بكلييييية التربييييية بييييدمنهور – جامعيييية اإلسييييكندريةا اعتبييييا ارً ميييين
1664/10/22م حتى 2004/4/26م.

 مدرث بكلية التربية – جامعة السلطان قابوث بسلطنة عمان في الفترة من 1660ما حتى عام
2001م.
 أسييتاذ مسيياعد بقسييم أصييول التربييية بكلييية التربييية بييدمنهور – جامعيية اإلسييكندريةا اعتبييا ارً ميين
2004/4/22م حتى اآلن.

اعتبار من 2002/1/0م وحتى 2006/0/26م.
ًا
 قائم بعمل رئيث قسم أصول التربية
اعتبار من 2006/11/11م وحتى 2011/0/26م.
ًا
 قائم بعمل رئيث قسم أصول التربية
يييار ميييين
 وكيييييل كلييييية التربييييية بييييدمنهور لشييييئون التعليييييم والطييييال ا جامعيييية اإلسييييكندرية اعتبي ًا
2006/12/2م حتى 2006 /1 /0م.
 أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بدمنهور اعتبا ار من  2011/0/00وحتى اآلن.
 رئيث قسم أصول التربية من 2011/0/00م وحتى 2012/12/22م.
 وكيييل كلييية التربييية بييدمنهور للدراسييات العليييا والبحييوث اعتبييا ار ميين 2011/11/00م وحتييى
2014/11/26م.
اعتبيار مين 2014/11/00م
ًا
 وكيل كلية التربيية بيدمنهور للدراسيات العلييا والبحيوث لفتيرة ثانيية
وحتى 2012/11/26م.
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ثانيا  :اإلنتاج العلمي :
ً

أ – من بين األبحاث المنشورة بالمجالت والمؤتمرات العلمية :
 -1دور المدرسيية الثانوييية العاميية فييي تنمييية الييوعي االقتصييادي للطييال  :دراسيية ميدانيييةا مجليية
التربييية المعاصييرة .العييدد  .42ينيياير 1662م .ص ص  .116 -62باالشييترام مييع د /محمييد
عبد الرؤوف خميث.
 -2برنييامت تييدريبي مقتييرم لمعلمييي الصييم أثنيياء الخدميية فييي اييوء احتياجيياتهم التدريبييية .مييؤتمر
التربية لذوي الحاجات الخاصة .في الفترة مين  16-10يولييو  1660م .كليية التربيية بشيبين

الكوم – جامعة المنوفيةا ص ص  .06 -22باالشترام مع د /محمد عبد الرؤوف خميث.
 -0الثقافة اإلسالمية للطفل أحد متطلبات التعاميل ميع العولميةا "اإلسيالم فيى عصير العولمية" بحيث
منشور فى المؤتمر الدولي الرابع للفلسفة اإلسالمية فى الفترة من  4-0مايو 1666م .قسيم
الفلسفة اإلسالميةا كلية دار العلوما جامعة القاهرة.

 -4الجودة الشياملة موامكانيية تطبيقهيا فيي التعلييم الجيامعي المصيري :دراسية تحليليية .مجلية اتحياد
الجامعات العربيةا العدد المتخصص رقم ( )0ا يوليو 2000م.
 -2دور الم يرأة العمانييية فييي التنمي ية اإلقليمييية بييين الواقييع والم ي مول .التخطيييط والتنمييية اإلقليمييية
بسلطنة عمان .بحث منشور في مؤتمر فيي الفتيرة مين  11-6أكتيوبر 2000م .كليية اآلدا ا
جامعة السلطان قابوث.
 -6الجامعيية المنتجيية أحييد البييدائل لخصخصيية التعليييم الجييامعي فييي مصيير  :دراسيية تحليلييية .مجليية
التربية والتنمية .العدد  .22إبريل 2001م .ص ص .216-126

 -2مشييكلة المخييدرات فييي مصيير ودور التربييية فيي مواجهتهييا" .المخييدرات :مشييكلة اقتصييادية" بحييث
منشور فيي ميؤتمر فيي الفتيرة مين  2-6ميايو 2000م .مركيز صيالع عبيد اا كاميل لالقتصياد
اإلسالميا جامعة األزهر.
 -0دور المدرسيية الثانوييية العاميية فييي إعيداد الطييال لمجتمييع المعلوماتييية "الواقييع وسييبل التفعيييل".
بحث منشور بمجلية كليية التربييةا جامعية الزقيازيق ا العيدد 42ا سيبتمبر 2000ما باالشيترام

مع الدكتور /علي عبد الرؤوف نصار.

 -6أدوار اإلدارة الجامعييية فييي مصيير فييي اييوء التحييديات المعاصييرة .مجليية اإلدارة العامييةا معهييد
اإلدارة العامة بالرياضا السعوديةا العدد الثانيا المجلد الخامث واألربعونا مايو 2002م.
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 -10مهييارات قيييادة فريييق العمييل لييدم مييديري المييدارث الثانوييية العاميية ووكالئهييا بييالبحيرة  :واقييع
ممارسييتها وسييبل تنميتهييا .مجليية اإلدارة العامييةا معهييد اإلدارة العاميية بالرياضاالمجلييد السييابع
واألربعونا العدد الثالث ا يولية 2002ما ص ص .442 : 022

 -11تمكين معلمي التعليم العام في مصر على اوء خبرات بعض الدول .مجلة عالم التربييةا العيدد
التاسع عشرا السنة السابعة ا مايو 2006ا ص ص .026 -242
 -12األبعاد االقتصادية واالجتماعية للمشكلة السكانية في مصير .الميؤتمر السينوي الرابيع والثالثيون
لقاايا السكان والتنمية في الفترة من  22 – 16ديسمبر 2004م .مركز البحوث االجتماعيية

والجنائيةا جامعة القاهرة.
 -10الترخيص لمعلميي وميديري ميدارث التربيية الخاصية بمصير فيي ايوء بعيض النمياذج العالميية.
"ت هيل ذوي االحتياجات الخاصة :رصد الواقع واستشراف المستقبل" .بحث منشور فيي الميؤتمر
الدولي السادث  12 -16يوليو 2000ما معهد الدراسات التربوية .جامعية القياهرة .ص ص
.624-246

 -14تدري مديري المدارث على الذكاء االنفعالي وانعكاساتي على سيلوكهم القييادي بوصيفة متطلبيا
لمجتميييع اليييتعلم .مجلييية كليييية التربييييةا جامعييية حلواناالمجليييد 12ا العيييدد 4ااكتيييوبر 2006م
باالشترام مع د  /محمد السعيد أبو حالوة.
 -12القييييم التنظيميييية بمؤسسيييات التعلييييم العيييام  :دراسييية ميدانيييية .مجلييية كليييية التربيييية .جامعييية
اإلسييكندرية .المجليييد التاسيييع عشييرا العيييدد الثيييانيا الجييزء األولا 2006م .باالشيييترام ميييع د/
إبراهيم مرعي العتيقي.

 -16دراسة مقارنة لخبرات بعض الدول فيي تحوييل الجامعية إليى منظمية تعليم موامكانيية اإلفيادة منهيا
فييي مصيير .مجليية دراسييات فييي التعليييم الجييامعيا مركييز تطييوير التعليييم الجييامعيا جامعيية عييين
شمثا العدد التاسع عشرا ديسمبر 2000م .باالشترام مع أ.د /سامي فتحي عمارة.
 -12متطلبات جودة الدراسات العليا في اوء إدارة الجودة الشاملة .بحث منشور في مؤتمر تحسين
جييودة ب يرامت الدراسييات العليييا فييي مؤسسييات التعليييم العييالي  :مواجهيية التحييديات وتوجييي نحييو

المستقبل والتنمية .في الفترة من  26 : 22فبراير 2006م .جامعة المنوفية.

 -10ظاهرة العنف اد األطفال :مظاهرهيا ودور بعيض مؤسسيات التربيية فيي مواجهتهيا .ورقية عميل
منشورة في مؤتمر "األمن االجتماعي والتربية :الواقعا التحيديات ا ففياق المسيتقبل"ا فيي الفتيرة
من  10 :12أبريل 2006ما كلية التربية بتفهنا األشراف ا جامعة األزهر.
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 -16بعض جوان التجديد في أدوار أعااء هيئة التيدريث واإلدارة الجامعيية لتيدعيم ايمان الجيودة
واالعتميياد بكليييات التربييية .النييدوة العلمييية الثانييية "نميياذج عربييية وعالمييية فييي اييمان الجييودة
واالعتماد في التعليم الجامعي" .كلية التربيةا جامعة طنطا 12 .مارث 2006م.
 -20تييدري مييديرات رييياض األطفييال فييي مصيير فييي اييوء تحييديات مؤسسييات تربييية الطفييل كمييدخل
للتنمييية البشييرية .مييؤتمر كليييات التربييية والتنمييية البشييرية  :الواقييع والمي مول .المييؤتمر العلمييي
األول لكلية التربيةا جامعة دمنهور .في الفترة من  16-12مايو 2010م.

 -21واقييع ثقافيية الجييودة الشيياملة لييدم العيياملين بييالتعليم الجييامعيا مييؤتمر "االتجاهييات المسييتقبلية
للتقييويم التربييوي وجييودة التعليييم  :المييؤتمر العلمييي الثيياني لكلييية التربيييةا جامعيية دمنهييور .فييي
الفترة من  22 – 20أغسطث 2014م.
 -22التنمية المهنية للمعلم  :مدخل لتمكينيا المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربييةا جامعية دمنهيور.
في الفترة من  10-12أغسطث 2012م.
 -20متطلبييات تطييوير دور كليييات التربييية فييي مصيير علييى اييوء مؤشيرات التنافسيييةا النييدوة العلمييية
الثانيييية لقسيييم التربيييية المقارنييية واإلدارة التعليمييييةا بعنيييوان "نظيييم التعلييييم العيييالي فيييي عصييير

التنافسية" .الثالثاء  20أبريل 2010م.
 -24التييييوازن بييييين االسييييتقاللية والمحاسييييبية وفاعلييييية األداء الجييييامعى فييييى الجامعييييات األمريكييييية
واإلنجليزييية موامكانييية اإلفييادة منييي فييى الجامعييات المصييرية ,مجليية كلييية التربيييةا جامعيية كفيير

الشيخا العدد 4ا أكتوبر 2010م .باالشترام مع أ.د /جمال أحمد السيسي.

 -22التقييييييم المتييييوازن لمؤسسييييات التعليييييم الجييييامعى كمييييدخل لجييييودة األداء ,مجليييية كلييييية التربييييية
بالمنصورة .العدد 06ا الجزء األول ,مايو 2011م.

 -26أدوار مييديرات رييياض األطفييال واختيييارهن وتييدريبهن فييى مصيير علييى اييوء التحييديات المعاصييرة.
مجلة كلية التربية بحلوان .المجلد 12ا العدد 1ا يناير 2011م.
 -22ثقافيية الجييودة الشيياملة بمييدارث التعليييم العييام كمتطلي لتحقيييق جييودة التعليييم واالعتميياد .مجليية
مسييتقبل التربييية العربييية .المجلييد 10ا العييدد  16ا مييارث2011م .باالشييترام مييع أ.د /جمييال

أحمد السيسي.

ب– من بين المقاييس اإلدارية والتربوية المنشورة :
 -1مقييياث الييوعي االقتصييادي لطييال الثانويية العامييةا ينيياير 1662م .منشييور فييي مجليية التربييية
المعاصرةا العدد .42
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 -2مقيياث القيييم التنظيمييية لييدم معلمييي التعليييم العياما 2006م .منشييور فييي مجليية كلييية التربيييةا
العدد الثاني.
 -0مقياث ثقافة الجودة الشاملة 2011م .منشور في مجلة مستقبل التربية العربيةا العدد .16
 -4مقيياث معيارف ومهيارات التيرخيص لمعلمييي ميدارث التربيية الخاصيةا يولييو 2000م .منشييور
في مؤتمر ت هيل ذوي االحتياجات الخاصةا معهد الدراسات التربويةا جامعة القاهرة.
 -2مقييياث الييذكاء االنفعييالي لمييديري المييدارث 2006م .منشييور فييي مجليية كلييية التربيييةا جامعيية
حلوان .باالشترام مع د /محمد السعيد أبو حالوة.

 -6مقياث السلوم القيادي لمديري المدارث 2006م .مجلة كلية التربية .جامعة حلوان.
 -2مقييياث مهييارات قيييادة فريييق العمييل 2002م .منشييور فييي مجليية اإلدارة العامييةا معهييد اإلدارة
العامةا الرياض.
 -0مقياث معارف ومهارات الترخيص لمديري مدارث التربية الخاصة يولييو 2000م .منشيور فيي
مؤتمر ت هيل ذوي االحتياجات الخاصةا معهد الدراسات التربيةا جامعة القاهرة.

 -6مقييياث متطلبييات تحويييل الجامعيية إلييى منظميية تعلييم 2000م .منشييور فييي دراسييات فييي تطييوير
التعليم الجامعيا مركز تطوير التعليم الجامعي .القاهرةا العدد التاسع عشر.

البرامت التدريبية المنشورة :

 برنامت تدريبي لمعلميي الصيم أثنياء الخدمية .ميؤتمر التربيية ليذوي االحتياجيات الخاصية .جامعية
المنوفيةا 1660م.
 برنامت تدريبي لمديري المدارث على الذكاء االنفعالي .مكتبة الدار األكاديمية للتعلييم الجيامعي.
القاهرةا 2006م.

النشر في مجالت ومراكز بحثية خارجية :
 -1الجودة الشاملة موامكانية تطبيقها فيي التعلييم الجيامعي المصيري  :دراسية تحليليية .مجلية اتحياد
الجامعات العربية .عدد متخصص رقم ()0ا يوليو 2000م.
 -2أدوار اإلدارة الجامعييية فييي مصيير فييي اييوء التحييديات المعاصييرة .مجليية اإلدارة العاميية (معهييد
اإلدارة العامة – السعودية) .المجلد الخامث واألربعون .العدد الثاني .مايو 2002م.
 -0مهييارات قيييادة فريييق العمييل لييدم مييديري المييدارث الثانوييية العاميية ووكالئهييا بييالبحيرة  :واقييع
ممارستها وسبل تنميتها .مجلية اإلدارة العامية .معهيد اإلدارة العامية .السيعودية .المجليد السيابع
واألربعون .العدد الثالث .يوليو 2002م.
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 -4مهييارات القيييادة الفعال ية .سلسييلة المربيييا مركييز التنمييية األسييرية .جييدة – السييعوديةا الطبعيية
األولى2011 .م.
 -2الثقافيية اإلسييالمية للطفييل والعولميية .مركييز اإلمييارات للدراسييات والبحييوث اإلسييتراتيجية .دراسييات
إستراتيجية .العدد  .102الطبعة األولى2002 .م.

مؤلفات منشورة في مصر :
 -1التنظيم اإلداري في التعليم العام .المكتبةاألكاديمية للتعليم الجامعي .القاهرة2006 .م.
 -2دراسات في تطوير التعليم الجامعي على اوء التحيديات المعاصيرة .المكتبية األكاديميية
للتعليم الجامعي .القاهرة2006 .م.
 -0دراسات في تطوير التعليم الثانوي العام .مكتبة بستان المعرفة .اإلسكندرية2006 .م.
 -4اإلش ارف التربوي .مكتبة فكرزاد .دمنهور2011 .م.
 -2اإلدارة المدرسية .مكتبة فكرزاد .دمنهور2012 .م.
 -6القيييادة المدرسييية واإلشييراف التربييوي .المكتبيية األكاديمييية للتعليييم الجييامعي .القيياهرة.
2012م.
 -2المعلم ومهنة التعليم .مكتبة فكرزاد .دمنهور2012 .م.
 -0اإلدارة التعليمية .مكتبة فكرزاد .دمنهور2010 .م.

ثالثًا  :من بين الرسائل العلمية التي أشرفت عليها :

 -1أبو بكر محميد أحميد أحميد كريمييد .تطيوير األنشيطة المدرسيية الحيرة فيي ايوء أهيداف الحلقية
الثانييية ميين التعليييم األساسييي بليبيييا .رسييالة دكتييوراة .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية

بدمنهور – جامعة اإلسكندرية1662 .م.
 -2خليفيية بيين سييعيد بيين ناصيير البوسييعيدي .دور مييدير المدرسيية الثانوييية فييي تفعيييل العالقيية بييين
المدرسية والمجتمييع بسييلطنة عمييان .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية.
جامعة السلطان قابوث2001 .م.

 -0خميث فهيم عبد الفتام .اإلدارة الذاتية للمدرسة في الفكر اإلداري المعاصر ومتطلبات تطبيقهيا
في المدارث الثانوية بمصر :دراسة تحليلية .رسيالة ماجسيتير .تخصيص أصيول التربيية .كليية
التربية بدمنهور  -جامعة اإلسكندرية2002 .م.
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 -4أمييل كامييل جيياد .تصييور مقتييرم ألدوار مييديري مييدارث الثانوييية العاميية فييي اييوء إدارة الجييودة
الشيييياملة .رسييييالة ماجسييييتير .تخصييييص أصييييول التربييييية .كلييييية التربييييية بييييدمنهور – جامعيييية
اإلسكندرية.
 -2راييا رجي الصيواف .األبعيياد التربوييية فييي بيرامت األطفييال بييالتليفزيون ميين وجهيية نظيير معلمييات
رييياض األطفييال بمحافظيية البحيييرة .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية
بدمنهور -جامعة اإلسكندرية2006 .م.

 -6محميد عبييد اليرازق القمحياوي .حقييوق اإلنسييان الميتعلم فييي المدرسيية الثانويية العاميية :واقعهييا ا
وسييبل تفعليهيياا رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية بييدمنهور – جامعيية
اإلسكندرية2006 .م.
 -2شييعبان أحمييد هلييل .البحييث التربييوي بوصييفي أحييد أسييالي التنمييية المهنييية للمعلمييين " :دراسيية
تحليلييييية" .رسييييالة ماجسييييتير .تخصييييص أصييييول التربييييية .كلييييية التربييييية بييييدمنهور  -جامعيييية
اإلسكندرية2006 .م.

 -0عمرو حمدي بسيوني ناصر .التعاون بين مراكز الشيبا والميدارث الثانوييةا بمحافظية البحييرة
 :واقعييي وسييبل تفعيلييي .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .قسييم أصييول التربييية .كلييية
التربية بدمنهور  -جامعة اإلسكندرية2006 .م.
 -6جمعة سييد أحميد البيدوي .التشيريعات والليوائع المنظمية لعميل ميديري ميدارث التعلييم األساسيي
ومدي وعيهم بها .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربيية .كليية التربيية  -جامعية دمنهيور.
2014م.

 -10إيمييان السيييد إبيراهيم  :بعييض االتجاهييات المعاصييرة فييي مجييال تييدري موجهييات رييياض األطفيال
موامكانييية اإلفييادة منهييا فييي مصيير .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية
بدمنهور  -جامعة اإلسكندرية 2000م.

 -11محمد عبد الحكيم هالل .نظام تقويم أداء الطال في كلية التربيية بيدمنهور جامعية اإلسيكندرية
"دراسة تقويمية" .رسيالة ماجسيتير .تخصيص أصيول التربيية .كليية التربيية بيدمنهور  -جامعية

اإلسكندرية2006 .م.

 -12محمود علي محمود رااي .الدور المتوقع للمعلم في تنمية القيم السياسية ليدي طلبية المرحلية
الثانوية العامة بمصر في اوء بعض التحديات المعاصرةا "دراسة تحليليية" .رسيالة ماجسيتير.
تخصص أصول التربية .كلية التربية بدمنهور  -جامعة اإلسكندرية.
 -10عبير عادل أحمد سليمان .واقع التربيية الجماليية فيي ريياض األطفيال بمحافظية البحييرةا دراسية
ميدانية .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربية .كلية التربية – جامعة دمنهور2012 .م.
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 -14مفتييام المبييروم عبييد اا أبييو عييروش .التطييوير التنظيمييي إلدارة التعليييم الجييامعي فييي ليبيييا فييي
اييوء االتجاهييات المعاصييرة .رسييالة دكتييوراة .تخصييص إدارة تعليمييية .كلييية التربييية – جامعيية
دمنهور2010 .م.
 -12خميييث فهيييم عبييد الفتيياما تطييوير المحاسييبية المدرسييية بييالتعليم االبتييدائي المصييري فييي اييوء
خبرات بعض الدول ا رسالة دكتوراة .تخصص أصول التربية .كلية التربية بيدمنهور  -جامعية
االسكندرية2010 .م.

 -16مصييطفى أحمييد أمييين :تفعيييل العالقيية بييين التعليييم الجييامعي وسييوق العمييل فييي مصيير باسييتخدام
مدخل التخطيط اإلستراتيجي .رسيالة دكتيوراة .تخصيص أصيول التربيية .كليية التربيية – جامعية
دمنهور2011 .م.
 -12إيمان سامي عبد النبي :دور معلمة ريياض األطفيال فيي تنميية المهيارات الحياتيية للطفيل"الواقع
وسييبل التفعيييل" .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية – جامعيية دمنهييور.
2011م.

 -10عادل حلمي أمين اللمسي :تطوير مدارث تعليم الفتيات الريفيات بمصر في اوء خبرات بعض
الدول .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربية .كلية التربية بيدمنهور – جامعية اإلسيكندرية.
2010م.
 -16الدسوقي على أحمد برلا تطبيق االدارة الذاتية فيى المدرسية الثانويية الصيناعية نظيام السينوات
الخمييث فييى مصيير (تصييور مقتييرم) .رسييالة دكتييوراة .تخصييص إدارة تعليمييية .كلييية التربييية -
جامعة كفر الشيخ2012 .م.

 -20عادل حلمي اللمسي .إعداد عاو هيئة التيدريث بكلييات التربيية فيي مصير عليى ايوء خبيرات
بعيييض اليييدول .رسيييالة دكتيييوراة .تخصيييص أصيييول التربيييية .كليييية التربيييية – جامعييية دمنهيييور.
2012م.
 -21إيمان سامي عبد النبيي .السياسية التعليميية لريياض األطفيال فيي مصير عليى ايوء االتجاهيات
العالميية المعاصييرةا دراسية تحليلييية .رسييالة دكتيوراة .تخصييص أصييول التربيية .كلييية التربييية -

جامعة دمنهور2014 .م.

 -22سهام رماان الساري .متطلبات تحقيق التنافسية في مجاالت التعليم الجامعي المصري .رسيالة
دكتوراة .تخصص أصول التربية .كلية التربية – جامعة دمنهور2012 .م.
 -20محمود عبده الحلبي .تحسين أداء المناطق األزهرية باستخدام ميدخل إعيادة هندسية العملييات.
رسالة ماجستير .تخصص إدارة تعليمية .كلية التربية – جامعة دمنهور2010 .م.
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ابعا  :من بين الرسائل العلمية التي قمت بمناقشتها وتحكيمها :
رً

 -1فاطميية أبييو النييور محمييد" .األدوار المتوقعيية ألعايياء هيئيية التييدريث لتطبيييق نظييام الجييودة فييي
التعليم الجامعي المصري" .رسالة دكتوراة .كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندرية.2004.

 -2مبييروم علييي علييي عطييية .بعييض نميياذج إدارة الجييودة الشيياملة موامكانييية تطبيقهييا فييي التعليييم
العام" .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربية .كلية التربية بيدمنهور  -جامعية اإلسيكندرية.

2002م.
 -0الحسيييني محمييد السييعيد العجمييي" .تقييويم األداء اإلداري لصخصييائي االجتميياعي فييي المدرسيية
الثانويييية العاميييةا دراسييية ميدانيييية بمحافظييية كفييير الشييييخ" .رسيييالة ماجسيييتير .تخصيييص إدارة
تعليمية .كلية التربية  -جامعة كفر الشيخ2000 .م.

 -4سليمان مفتام ميالد الشاطر .تطوير كلييات التربيية بليبييا فيي ايوء معيايير االعتمياد وايمان
الجودة .رسالة دكتوراة .تخصص أصول التربية .كليية التربيية بيدمنهور – جامعية اإلسيكندرية.
2010م.
 -2نجييالء أحمييد محييارم .المشيياركة المجتمعييية فييي مييدارث التعليييم العييام بييالبحيرة  :الواقييع وسييبل
التفعيل .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربية .كلية التربية – جامعة دمنهور2011 .م.

 -6محمد عبد الحكيم هالل .التخطييط إلنشياء كليية تكنولوجيية بمحافظية البحييرة .رسيالة دكتيوراة.
تخصص أصول التربية .كلية التربية – جامعة دمنهور2011 .م.
 -2إبييراهيم محيسيين طيياهر .تطييوير اإلدارة المدرسييية للمرحليية الثانوييية بدوليية الكويييت فييي اييوء
االتجاهات اإلدارية الحديثة .رسالة ماجستير .كلية التربية – جامعة طنطا2011 .م.
 -0سحر السيد أبو العال السييد .التطيور التياريخي لكلييات التربيية الرياايية للبنيات فيي جمهوريية
مصر العربية .رسالة دكتوراة .كلية التربية الريااية للبنات  -جامعة اإلسكندرية2012 .م.

 -6سييهام رماييان محمييود السيياري .حقييوق الطفييل المعيياق فييي مييدارث التربييية الخاصيية بمحافظيية
البحيييرةا دراسيية ميدانييية .رسييالة ماجسييتير .تخصييص أصييول التربييية .كلييية التربييية – جامعيية
دمنهور2012 .م.
 -10فاطميية السيييد إب يراهيم .معوقييات االتصييال اإلداري بييين مييديري المييدارث والمنيياطق التعليمييية.
رسالة ماجستير .تخصص إدارة وسياسات تعليم .كلية التربية – جامعة اإلسكندرية2012 .م.

 -11عبد الحكيم علي محمد .عمليات صينع القي اررات التعليميية فيي ليبييا .رسيالة دكتيوراة .تخصيص
إدارة وسياسات تعليم .كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية2012 .م.
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 -12شعبان أحمد محمد هلل .مجتمعات التعليم بمدارث التعليم العام بمصرا دراسة تحليلية .رسالة
دكتوراة .تخصص أصول التربية .كلية التربية – جامعة دمنهور2010 .م.
 -10صبام محمد السيد عبيد العظييم الصياوي .الحقيوق التربويية للميرأة كميا تحيددها سيورة النسياءا
دراسة تحليلية .رسالة ماجستير .تخصص أصول التربية .كلية التربية بالعريش – جامعة قنياة
السويث2014 .م.
 -14ياسييمين يوسييف عبييد الييرحمن منصييور .الثقافيية التنظيمييية الداعميية لتطبيييق الجييودة بمييدارث
التعليم العام بالبحيرةا دراسة تحليلية .رسالة ماجسيتير .تخصيص أصيول التربيية .كليية التربيية

– جامعة دمنهور2014 .م.
 -12علي بن محمد بن علي األسمري .معوقات إعداد كليات التربية لالعتماد األكاديمي في المملكة
العربييية السييعوديةا دراسيية ميدانييية .رسييالة دكتييوراة .تخصييص إدارة وسياسييات تعليمييية .كلييية
التربية – جامعة اإلسكندرية2012 .م.
 -16هبة محمد يوسف البياع .تطوير المشاركة المجتمعية في التعليم الثانوي الصيناعي بمصير فيي
اوء خبرات بعيض اليدول .رسيالة ماجسيتير .تخصيص أصيول التربيية .كليية التربيية – جامعية
دمنهور2012 .م.

خامسا  :المشروعات البحثية المشارم فيها :
ً

 -1مشروع تطوير التدري الميداني بكلية التربية بدمنهور – جامعية اإلسيكندريةا واليذي طيرم مين
ِقبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في العام الجامعي 2002-2006م.
 -2مشروع إعداد الرائدة االجتماعيية فيي المملكية العربيية السيعودية (2000-2002م) مين خيالل
التعاون مع مؤسسة "المربي" وتقديم الدراسات العلميية والمشياركة فيي ورش العميل التيي تحقيق

ذلم.

 -0المشاركة في مشروع تطوير كليات التربية التابعة إلى لجنة قطاع كليات التربيية بالقياهرةا وييتم
حاليا والمقرر االنتهاء مني في ديسمبر 2012م.
إعداده ً

سادسا  :التعاون الخارجي :
ً

 -1المشيياركة فييي تنظيييم نييدوة عيين الجييودة الشيياملة فييي التعليييم الجييامعي بكلييية التربييية والعلييوم
اإلسالمية – جامعة السلطان قيابوثا موالقياء محاايرة عين "معوقيات إدارة الجيودة الشياملة فيي
الجامعات العربية"ا يناير 1666م.

12

 -2المشيياركة فييي توصيييف المقييررات الدراسييية واألنشييطة العلمييية الالزميية إلنشيياء تخصييص اإلدارة
التربوية بكلية التربية والعلوم اإلسالمية – جامعة السلطان قابوث في الفترة من 1660م حتيى
2001م.
 -0المشاركة في لجنة واع تصور لبدائل وايوابط خصخصية التعلييم الجيامعي فيي سيلطنة عميان
ياء علييى مييا توصييل إليييي مييؤتمر "خصخصيية التعليييم الجييامعي" الييذي عقييد فييي كلييية التربييية –
بني ً
جامعة السلطان قابوث في الفترة من  20إلى 2000/10/22م والذي شاركت فيي ببحيث عين

"خصخصة التعليم الجامعي  :البدائل والاوابط".

 -4المشاركة في اإلشراف العلمي على رسائل الماجسيتير واليدكتوراة مواعيداد طيال الدراسيات العلييا
فييي كلييية التربييية والعلييوم اإلسييالمية – جامعيية السييلطان قييابوث .وميين الدراسييات التييي أشييرفت
عليهييا رسييالة ماجسييتير بعنيوان "دور مييدير المدرسيية الثانوييية فييي تفعيييل العالقيية بييين المدرسيية
والمجتمع بسلطنة عمان".
 -2المشاركة في لجان تقويم المقررات الدراسية والتقارير السينوية بكليية التربيية والعليوم اإلسيالمية
– جامعة السلطان قابوث في الفترة من 1660م حتى 2001م.

 -6المشاركة في ندوة "البحث العلمي في العالم العربيي وففياق األلفيية الثالثية  :عليوم وتكنولوجييا".
جامعة الشارقة – دولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة  26-24أبريل 2000م .لتشيخيص
واقييع البحييث العلمييي فييي الييوطن العربييي وواييع تصييور للتذلي علييى مشييكالتي وذلييم ميين خييالل
المشاركة في ورش العمل وتقديم ورقة عمل بعنوان "دور البحث العلمي في التنمية االقتصيادية
واالجتماعية بين الواقع والم مول".

 -2المشياركة فيي أسيبوع التجميع التربيوي الرابيع  The Fourth Educational Weekفيي
الفترة من  26مارث حتى  4أبريل في الدوحية بالتعياون ميع جامعية قطير مين خيالل المشياركة
في ورش العمل :
 تقييم المدارث .Assessing Schools -تقييم الطال .Assessing Students

 -0المشاركة ببحث عن "أدوار اإلدارة الجامعية فيي مصير عليى ايوء التحيديات المعاصيرة  :الواقيع
والممكن" .في مؤتمر "التعليم العالي في الوطن العربي بين الماايي والحااير والمسيتقبل" .فيي
الفترة من  00 – 26مارث 2000م.
 -6المشيياركة فييي واييع تصييور لكيفييية تنفيييذ الجييودة الشيياملة فييي التعليييم قبييل الجييامعي فييي دوليية
الكويت من خالل المشاركة في ورش العمل التي تناولت :
 الجودة الشاملة في المناهت الدراسية.13

 الجودة الشاملة وأدوار المعلم. الجودة الشاملة والقيادة المدرسية. -10تقييديم بحييث بعن يوان "دور المعلييم فييي تطبيييق الجييودة الشيياملة فييي التعليييم قبييل الجييامعي" فييي
المييؤتمر التربييوي الثيياني الييذي تنيياول هييذه القاييية بعن يوان "الجييودة الشيياملة فييي التعليييم قبييل
الجامعي" في الفترة من  12 – 10يناير 2012م بوزارة التربية والتعليم بالكويت.
 -11المشاركة في التوصل إلى إستراتيجية تعمل على تحقيق امان جودة التعليم العيالي فيي اليوطن
العربييي ميين خييالل المناقشييات التييي دارت وورش العمييل فييي المييؤتمر ال يذي عقييد حييول قاييية

"امان جودة التعليم العالي في الوطن العربي" في جامعة الشيارقة فيي الفتيرة مين  2-0ميارث
2012ما واليذي شيياركت فيييي ببحييث عيين " :تفعيييل ثقافيية الجييودة الشيياملة بالجامعييات المصييرية
كمتطل لامان جودتها".
 -12التعاون ميع كلييات التربيية فيي السيعودية وليبييا والبحيرين واألردن فيي تسيجيل طيال الدراسيات
العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراها وكذلم في تحكيم هذه الرسائل.

 -10التعيياون مييع بعييض كليييات التربييية فييي بعييض الجامعييات العربييية مثييل السييعودية فييي توصيييف
مقررات درجتي البكالوريوث والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة).
 -14المشيياركة مييع عميييد الكلييية أ.د /عييادل السييعيد البنيياا فييي التعيياون مييع مكت ي الشييرق األوسييط
 BMOللوكالة الجامعية الفرنكوفونية ومقره جامعة سنجور باإلسكندرية في مجيال رفيع كفياءة
ومهييارات أعايياء هيئيية التييدريث والهيئيية المعاونيية بكلييية التربييية جامعيية دمنهييورا فييي مجييال
التعلييييم اإللكترونيييي وتكنولوجييييا التعلييييم عليييى أييييدي هيئييية تيييدري تابعييية للوكالييية الجامعييييية
الفرنكوفونية خالل األعوام الجامعية من 2010م حتى 2012م.

 -12اختياري كمرشع أساسي في برنامت للزييارات المتبادلية إللقياء محاايرات وتنظييم نيدوات علميية
في التخصص بين جامعة دمنهور والجامعات الليبية في العام الدراسي 2012/2014م.
 -16أشارم في تحكيم البحوث المقدمة للنشر في بعيض المجيالت التربويية العربيية فيي مجيال اإلدارة
التعلميية والتخطيط التربوي في دولية  :السيعوديةا واألردنا وقطيرا والبحيرينا وسيلطنة عميانا

والكويت.

سابعا  :الجوائز والخبرات والمهارات العلمية :
ً
[أ] الجوائز والشهادات العلمية :

 -1شهادة تقدير من مركز إعداد القادة بالقاهرة عام 1664م.
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 -2شهادة تقدير من كلية التربية – جامعة السلطان قابوث عن اإلنتاج العلمي المتمييز اليذي قيدم
في مؤتمر "خصخصة التعليم الجامعي" في الفترة من 2000/10/22-20م.
 -0شهادة تقدير ودرع كلية التربيية بيدمنهور مين إدارة الكليية فيي تكيريم الميرقين إليى درجية أسيتاذ
مساعد في عام 2004م.
 -4جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمي عام 2002م.
 -2شهادة الدورة التكميلية لت هيل المدربين لالعتماد الدولي ) (TOT2من المركز القيومي لتنميية

دولييا )(IBCT
قدرات أعااء هيئة التدريث ) (NCFLDوالهيئة الكندية العتماد الميدربين ً
عن الفترة من  0فبراير 2006م حتى  11فبراير 2006م.

 -6شييهادة إتمييام دورة التعليييم اإللكترونييي  E-learningميين معهييد البحييوث والدراسييات التربوييية
بالقاهرة في إطار مشروع تطوير التعليم العاليا 2006م.
 -2شهادة تدري المدربين ) (TOTمن ) (FLDPبجامعية اإلسيكندرية فيي الفتيرة مين 20-10
مارث 2006م.

 -0شهادة الدورة التمهيدية لتدري المدربين ) (TOT1من ) (FLDPبتاريخ 2011/2/6م.
 -6شهادة مراجع نظير  Peer Reviewersفي الدورة التدريبية الثالثية إلعيداد وت هييل ميراجعين

نظيراء بجامعيية اإلسيكندريةا لمشييروع متابعيية وتقيييم البيرامت الجديييدة Monitoring and
 Evaluation of New Programs Projectجامعة اإلسكندرية 2000م.
 -10شييهادة تقييدير ودرع الكلييية ميين إدارة الجامعيية فييي تكييريم المييرقين إلييى درجيية أسييتاذ فييي عييام
2011م.

 -11شيييهادة ميييدر معتميييد للبيييرامت التربويييية مييين األكاديميييية المهنيييية للمعلميييين بالقييياهرة بتييياريخ
2010/4/2م.
 -12شهادة مراجع خارجي في التعليم قبل الجامعي مين الهيئية القوميية لجيودة التعلييم قبيل الجيامعي
بالقاهرة في فبراير 2010م.

 -10شييهادة تييدري المييدربين ) (TOTميين مشييروع الطييرق المؤدييية إلييى التعليييم العييالي Path
 – Waysجامعة القاهرة –  16يناير 2014م.

[ ] الدورات التي حصل عليها :
تم اجتياز الدورات التالية :

 -1برنامت الجوان القانونية بالجامعة في الفترة من 2006/11/2م حتى 2006/11/2م.
 -2برنامت تقييم التدريث في الفترة من 2002/2/0م حتى 2002/2/10م.

 -0برنامت إدارة البحث العلمي في الفترة من 2002/4/12م حتى 2002/4/16م.
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 -4برنامت مهارات العرض الفعال في الفترة من 2006/6/6م حتى 2006/6/0م.
 -2برنامت نظم التقويم واالمتحانات في الفترة من 2006/6/6م حتى 2006/6/0م.
 -6برنامت أخالقيات البحث في الفترة من 2006/2/26م حتى 2006/2/20م.
 -2برنييامت تحسييين مهييارات تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت بييالتعلمي العييالي فييي مركييز التعليييم
الجيييامعي للتيييدري عليييى تكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييياالت ) (CUICTTفيييي الفتيييرة مييين
2002/2/12م حتى 2002/2/21م وشمل البرنامت الجوان التالية :

-

Basic Concepts of IT.
Word Processing.
Presentations.
Database.
Information and Communication.
أسبوعيا في الفترة مين 2006/2/0م
 -0برنامت التعليم اإللكتروني  E-learningلمدة يوم واحد
ً
حتى 2006/0/14م في وحدة إدارة المشروعات بالقاهرة – مشروع تطوير كليات التربية.

 -6دورة "البحييث التربييوي واإلش يراف علييى الرسييائل العلمييية" لمييدربي المييدربين ) .(TOTsمشييروع
تطوير كليات التربية 2002/0/0ما دار الايافة بجامعة عين شمث.

 -10برنامت النظراء الميراجعين لمؤسسيات التعلييم الجيامعي ايمن برنيامت التطيوير المسيتمر مواعيداد

الجامعييات لالعتميياد فييي الفتييرة ميين 2000/12/20م حتييى 2000/12/22م والمنعقييد بمركييز
تنمية قدرات أعااء هيئة التدريث – جامعة اإلسكندرية.

 -11برنامت تيدري الميدربين ) (TOT1اليدورة الت هيليية لت هييل الميدربين لالعتمياد فيي الفتيرة مين
2011/2/6م حتى 2011/2/12م.

 -12برنييامت تييدري المييدربين ) (TOT2الييدورة التكميلييية لت هيييل المييدربين لالعتميياد الييدولي ميين
المركز القومي لتنمية قدرات أعااء هيئة التدريث ) (NCFLDفي الفترة من 2006/2/0م
حتى 2006/2/10م.
 -10برنامت تدري المدربين ) (TOTفي مجال تنمية قدرات أعااء هيئة التدريث والقيياداتا فيي
الفترة من 2006/0/10م حتى 2006/0/20م.
ناجحييييا" نظمهييييا مشييييروع تطييييوير كليييييات التربييييية يييييوم الخميييييث
مييييدربا
 -14دورة "كيييييف تكييييون
ً
ً
2002/0/01م بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالقاهرة.
 -12برنيامت "التقيويم الييذاتي وخطيط التحسيين"ا الهيئيية القوميية لايمان جييودة التعلييم واالعتمياد فييي
الفترة من 2011/1/22م حتى 2011/1/26م.
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 -16برنامت "نواتت التعلم وخرائط المنهت"ا الهيئة القومية لامان جودة التعليم واالعتماد في الفترة
من 2011/2/12م حتى 2011/12/16م.
 -12برنامت "المراجعة الخارجية للتعليم قبل الجامعي" الهيئة القومية لامان جودة التعلييم واالعتمياد
في الفترة من 2011/2/16م حتى 2011/2/20م.
 -10دورة تدري مدربين في مجال "تطبيق التعلم النشط والتقويم الشامل في التعليم العام"
 -16برنامت تدري مدربين في مجال "التقويم الشامل والتعلم النشط" الذي عقد بمدينة مبارم للتعلييم
في الفترة من  20-16أبريل 2002م.

ثام ًنا  :عاوية الجمعيات العلمية واالجتماعية وخدمة المجتمع :
 -1عاوية رابطة التربية الحديثة من 1602م وحتى اآلن.

 -2عاو جمعية أصدقاء البيئة باإلسكندرية من عام 1660م وحتى اآلن.
 -0عاو جمعية رعاية الشبا بالبحيرة من 2001م وحتى اآلن.
 -4عاو جمعية رعاية المعوقين بالبحيرة من 2002م وحتى اآلن.

يار ميين شييهر نييوفمبر 2011م
 -2عاييو لجنيية الدراسييات العليييا علييى مسييتوم جامعيية دمنهييور اعتبي ًا
حتى اآلن.
 -6عاو لجنة تقويم المعلمين والعملية التعليمية بمحافظة البحيرة المشكلة بقرار وزير التعلييم فيي
عام 1666م.
 -2ممثيل لجامعيية دمنهيور فييي عايوية لجنيية تنفييذ مشييروع كيادر المعلمييين بمحافظية البحيييرة عييام
2006/2000م.

 -0ممثيييل لجامعييية دمنهيييور فيييي عايييوية لجنييية تنفييييذ مشيييروع الالمركزيييية بمحافظييية البحييييرة عيييام
2000/2002م.
 -6عايييو مجليييث إدارة وحيييدة ايييمان الجيييودة بكليييية التربيييية – جامعييية دمنهيييور فيييي الفتيييرة مييين
2010/11/10م حتى 2014م.
 -10مقرر لجنة التعليم االبتدائي في ندوة "التربية العمليية  :المشيكالت والحليول" التيي عقيدت بكليية
التربية – جامعة دمنهور في 2001/6/20م.

 -11رئيث لجنة ترقيات اإلداريين والمعلمين بمديريية التربيية والتعلييم بمحافظية البحييرة مميثالً لكليية
التربية بدمنهور في الفترة من 2014م حتى اآلن.

 -12عاو في اللجنة العلمية لنقابة المعلمين بالبحيرة من عام 2012م حتى اآلن.
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تاسعا  :االهتمامات العلمية والمهارات :
ً

 -1دراسيية وتحليييل الت يراث والفكيير اإلداري للعلميياء والمفكييرين المسييلمين وغييير المسييلمين السييتنباط
األسث والمعايير التي بنيت على أساسها النظريات اإلدارية المختلفةا ويمكن اإلفيادة منهيا فيي
توجيي األفكار والممارسات اإلدارية المعاصرة في المؤسسات المجتمعية المختلفة.
 -2مهييارة تصييميم مقيياييث (اختبييارات مواقييف) لتقييييم أداء مييديري المييدارث لوظييائفهم اإلدارييية فييي
المراحل التعليمية المختلفة.
 -0مهييارة بنيياء مواقييف قانونييية (اختبييارات مواقييف) لتقييييم الممارسييات القانونييية لمييديري المييدارث
واإلدارات التعليمية.

 -4التعامل مع شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت .Internet

عاشر  :بناء شراكات علمية :
ًا

 -1المشياركة فييي توقيييع بروتوكييول تعيياون مشييترم بيين جامعيية دمنهييور وجامعيية أسيوان فييي مجييال
تنفيذ برامت التعليم المفتوم بين كلية التربية – جامعة دمنهورا وكلية التربيية – جامعية أسيوان
2011م.
 -2المشيياركة فييي توقيييع وتنفيييذ بروتوكييول تعيياون مشييترم بييين فييرع الهيئيية العاميية لتعليييم الكبييار
بمحافظة البحيرة وكلية التربية بدمنهور – جامعة اإلسيكندرية فيي مجيال محيو األميية بمحافظية

البحيرة 2010م.

 -0المشيياركة فييي تنفيييذ بروتوكييول تعيياون مشييترم بييين وزارة التنمييية المحلييية ومحافظيية البحيييرة
وجامعة دمنهور لتنفيذ مشروع الالمركزية في مجالث وقرم محافظة البحيرة 2006م.
 -4المشيياركة فييي توقيييع بروتوكييول للتعيياون العلمييي بييين كلييية التربييية – جامعيية دمنهييور والهيئيية
القومية لامان الجودة واالعتماد بالقاهرة يعطي كلية التربية بدمنهور الحق في إقامية اليدورات
التدريبييية الخاصيية بدعييداد المراجييع الخييارجي فييي التعليييم قبييل الجييامعي وهييي  :دورة المراجعيية

الخارجية والتقييم الذاتي ونواتت التعلم.

حادي عشر :

[أ] المشاركة في أنشطة علمية وتطبيقية خارج الجامعة :
 -1تنفيييذ العديييد ميين الييدورات التدريبييية ومحاا يرات التوعييية بوسييائل الت هيييل النفسييي واالجتميياعي
للمدمنين بمدارث محافظة البحيرة وكلية الط ومستشفي الطلبة بمحافظية اإلسيكندرية بتكلييف

من صندوق مكافحة األدمان التابع لرئاسة مجلث الوزراء.
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 -2المشاركة في العديد من البرامت التدريبية للمعلمين والنظار ومديري المدارث موالقياء العدييد مين
المحاارات وورش العمل بمركز تدري المعلمين بمحافظة البحيرة.
 -0المشاركة في برامت تدري المعلمين والنظيار والمدرسيين األوائيل واإلدارة الوسيطى بكليية التربيية
في الفترة من (2002/2/10م) حتى (2002/0/12م) بمحافظة البحيرة.
 -4المشييياركة فيييي عيييدد ( )16دوة تدريبيييية للترقيييي لمسيييتويات القييييادة الوسيييطى والعلييييا بالجهييياز
المركزي للتنظيم واإلدارة بالبحيرة واإلسكندرية.

 -2المشاركة في عدد ( )2دورات تدريبية إلعداد المعلم الجامعي بكليية التربيية بيدمنهور  -جامعية
اإلسكندرية.
 -6المشيياركة فييي عييدد( )2دورات تدريبييية لتييدري معلمييي ومييديري التعليييم األزهييري بمركييز التييدري
الرئيسي للمعاهد األزهرية بمحافظتة البحيرة بمدينة دمنهور.
 -2المشيياركة فييي عييدد( )14دورة تدريبييية لتييدري المعلمييين بمركييز التييدري الرئيسييي بمحييافظتي
البحيرة واإلسكندرية.

 -0المشييياركة فيييي البرنيييامت التيييدريبي لت هييييل المعلميييين الجيييدد بكليييية التربيييية بيييدمنهور – جامعييية
اإلسكندرية في صيف عام 2000م.
 -6المشييياركة فيييي البرنيييامت التيييدريبي لت هييييل أوائيييل الخيييريجين بكليييية التربيييية بيييدمنهور – جامعييية

اإلسكندرية في صيف عام .2001
 -10االشترام في برامت تدري ميدربي ميسيرات تعلييم الفتياة بالتعياون ميع المجليث القيومي للطفولية
واألمومييييية ومنظمييييية اليونيسييييييف بمجميييييع مبيييييارم فيييييي الفتيييييرة مييييين (2000/6/21م) حتيييييى
(2000/0/0م).

 -11االشييترام فييي تييدري السييادة أعايياء هيئيية التييدريث فييي ب يرامت تنمييية قييدرات أعايياء هيئيية
التدريث بجامعة اإلسكندرية في الفترة من ( )2006وحتى اآلن.
 -12االشترام في مشروع تطوير التدري الميدانى بكلية التربية بدمنهور (.)2006
 -10االشييترام فييي برنييامت النظ يراء الم يراجعين لمؤسسييات التعليييم الجييامعي اييمن برنييامت التطييوير
المستمر مواعداد الجامعات لالعتماد الفترة من (2000/12/24 -20م).
 -14اإلشراف على تنفيذ المشروعات التالية:

 مشروع إمتحانات كادر المعلم (2011-2000م) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
 مشروع تحسين التعليم والطفولة المبكرة (2006م).
 مشروع تحسين التعلم بوزارة التربية والتعليما (2011-2000م).
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 -12المشاركة بمحاارات في الدورات التدريبية لبرامت إعداد القادة التي عقدتها كيل مين  :أكاديميية
السادات للعلوم اإلدارية باإلسكندريةا ومراكيز التيدري بجامعية اإلسيكندرية ) (FLDCوالهيئية
القومية لتنمية قدرات أعااء هيئة التدريث )(NCFLDا ومديريات التربية والتعليم والتنظييم
واإلدارة بمحافظتي اإلسكندرية والبحيرةا ومركز التدري الرئيسي بمحافظة البحيرة في الفترة مين
1664م وحتى اآلن في مجاالت:


تنمية مهارات إدارة األزمات.



تنمية مهارات التفاوض.



تنمية مهارات العالقات العامة في العمل



تقويم وابط جودة األداء المدرسي



الذكاء الوجداني موادارة الذا واالنفعاالت



البرمجة اللذوية العصبية



تنمية مهارات إدارة الوقت.



تنمية مهارات العرض الفعال.



تنمية مهارات االتصال الفعال.



تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.



تنمية مهارات التعامل مع اذوط العمل.



تنمية مهارات التحفيز والدافعية.



تنمية مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار.



تنمية مهارات القيادة واإلشراف.



تنمية مهارات إدارة نزاعات العمل.



تنمية مهارات المتابعة وتقييم األداء.



تصميم البرامت التدريبية وتقييم أثرها.



تنمية مهارات إدارة االجتماعات.



تنمية مهارات إدارة الذات واآلخرين.





تنمية مهارات إعداد وكتابة التقارير.





العالقات اإلنسانية في مجال العمل.



التقويم الشامل.



تنمية مهارات اإلدارة اإلشرافية.



مهارات التعامل مع الجمهور.



مهارات إدارة األزمات.



األزمات التعليمية  :األسبا وكيفية المواجهة.



إدارة التذيير.



إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في مجال التعليم.



ديناميكية العمل الجماعي.



اإلدارة الجامعية.



المدير الفعال  :أدواره ومهاراتي.



أسالي البحث العلمي.



أخالقيات المهنة.

 الخصائص التعليمية والنفسية واالجتماعية للكبار.

NLP

تنمية مهارات بناء موادارة الفريق.
مهارات النجام في الحياة.



الت خر الدراسي  :أسبابي وعالجي.



األنماط المختلفة للمتعلمين وكيفية التعامل معها.



التخطيط وتحقيق أهداف التعليم.



مشكالت المخدرات ودور التعليم في مواجهتها.



تنمية المهارات السلوكية للمديرين.



مشكالت طال التعليم الثانوي ودور التربية في حلها.



إعداد البحث العلمي.



التقويم التربوي وتقويم االمتحانات.



القيادة اإلدارية.



المشكلة السكانية  :األسبا واآلثار والحلول.

21

 -16المشاركة في مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل المشاركة في البيرامت
التدريبييية المقدميية لمعلمييات وموجهييات رييياض األطفييال وميس يرات الجمعيييات األهلييية بمحافظيية
البحيرة في الفترات التالية :
 برنيييييامت "تحسيييييين التعلييييييم لموجهيييييات ريييييياض األطفيييييال" مييييين 2006/0/1م وحتيييييى2006/6/00م.
 برنييييامت "تحسييييين التعليييييم لمعلمييييات رييييياض األطفييييال" ميييين 2006/12/20م وحتييييى2006/12/00م.

 برنييامت "تفعيييل المعييايير القومييية لرييياض األطفييال" فييي الفتييرة ميين 2010/12/0م إلييى2010/12/16م.
 برنيييامت "المييينهت المطيييور لريييياض األطفيييال  :فلسيييفة المييينهت الجدييييد" فيييي الفتيييرة مييين2011/2/12م إلى 2011/6/26م.

 برنامت ت هيل رياض األطفال لالعتماد في الفترة من 2012/2/2م إلى 2012/6/1م. -12المشاركة في العديد من البرامت التدريبية للمعلمين ومديري المدارث والنظار والطال والقيادات
المحلييية موالقيياء العدييييد ميين المحاايييرات وورش العمييل بمركيييز النيييل ل عيييالم بييدمنهور .ومييين
المواوعات التي تناولتها هذه البرامت :

 معوقات تكيف الطال بالمدارث. مشكلة األمية وكيفية التذل عليها. -مشكالت أسر المعوقين.

 الخصائص الجسمية والعقلية للكبار وكيفية مراعاتها في التدريث. أسث ومعايير واع األسئلة للدارسين األميين. اإلشراف والمتابعة والتقويم في مجال محو األمية. دور الشبا في محو األمية باعتباره واج ديني وقومي. تعديل سلوكيات األفراد وعالقتي بمحو األمية. الرعاية النفسية والتربوية للطال . األسالي العلمية لمحو األمية. ارورة إدارة الوقت وتنظيمي. أطفال الشوارع  :المشكلة والحل. التخطيط وتنمية العمل اإلداري.21

 دور القيادات المحلية في إدارة األزمات. عوامل نجام وفشل التفويض. تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم. أثر العمل الجماعي في النهاة المجتمعية. التقويم الذاتي – تقييم األداء في المؤسسات المختلفة. -10المشاركة في تنفيذ مشروع تحسيين التعلييم بيالبحيرة (التعلييم االبتيدائي واإلعيدادي) بالعدييد مين
المحاايييييرات وورش العميييييل الموجهييييية للمعلميييييين والميييييوجهين والميييييديرين فيييييي الفتيييييرة مييييين

2002/2/10م حتيييى 2002/0/12ما والفتيييرة مييين 2002/10/26م حتيييى 200/11/20ما
والفتييييييرة ميييييين 2000/2/10م حتييييييى 2000/2/12ما والفتييييييرة ميييييين 2000/1/22م حتييييييى
2000/1/00ما والفتيييييييييرة مييييييييين 2000/6/10م حتيييييييييى 2000/6/10ما والفتيييييييييرة مييييييييين
2004/0/20م حتى 2004/0/22م.
 -16المشياركة فيي عييدد ( )2مين البيرامت التدريبيية موالقيياء بعيض المحاايرات وورش العميل بالهيئيية
العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بالبحيرة.
 -20المشيياركة فييي عييدد ( )0ميين الب يرامت التدريبييية موالقيياء بعييض المحاا يرات فييي مؤسسيية الثقافيية
العمالية بالبحيرة في الفترة من 1666/6/10م حتى 1666/2/12م.
 -21المشييياركة فيييي البرنيييامت التيييدريبي إلعيييداد ميييدربين بيييالتعليم الثيييانوي الزراعيييي فيييي الفتيييرة مييين
1662/0/0م حتيييى 1662/0/22م بيييالمركز الرئيسيييي لتيييدري المعلميييين بمدرسييية دمنهيييور
الثانوية الزراعية.

 -22المشاركة في برنامت الت هيل التربوي للمعلمين العياملين فيي الميدارث الخاصية التابعية لمديريية
التعليييييم بييييالبحيرة موالقيييياء محااييييرات عيييين "اإلدارة المدرسييييية موادارة الصييييف" فييييي الفتييييرة ميييين

1666/12/21م حتى 1666/12/26ما والفترة من 2000/1/22م حتى 2000/1/00م.

 -20المشيياركة فييي بعييض البييرامت التدريبييية موالقييياء بعييض المحااييرات وورش العمييل فييي مديريييية
الشبا والريااة بالبحيرة في الفترة من 1666م حتى 2002م.

 -24المشاركة فيي بعيض البيرامت التدريبيية التيي تعقيدها جمعيية رعايية الطلبية بيالبحيرة لصخصيائيين
االجتماعيين والموجهين والفنيين وذلم بدلقاء بعض المحاارات وتنظيم بعض ورش العميل فيي
الفترة من 2002م حتى 2014م.
 -22المشاركة في برنامت "متطلبيات تنفييذ التقيويم الشيامل بميدارث التعلييم العيام" بدلقياء العدييد مين
المحاارات وورش العمل في الفترة من شهر يوليو حتى شيهر سيبتمبر 2002م بمركيز تيدري
المعلمين بالبحيرة.
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 -26المشيياركة فييي األنشييطة التثقيفييية للشييبا فييي سييلطنة عمييان بدلقيياء بعييض المحاا يرات تتعلييق
"بالقيم األخالقية وأهميتها للمجتمع" في فترة عملي بكلية التربية  -جامعة السلطان قابوث في
الفترة من 1660م حتى 2001م.
 -22المشيياركة فييي نييدوة بعنيوان "التعليييم االبتييدائي بمحافظيية البحيييرة  :واقعييي – مشييكالتي – تطييويره"
تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور  /مصطفى كامل هيدهود محيافظ البحييرة ووكييل و ازرة التربيية
بالبحيرة وبمشاركة السيد الدكتور وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث وعقدت النيدوة فيي
مجمع مبارم الثقافي في

/

2014/م.

 -20المشاركة التليفزيونية بمحاارة بعنوان "التنمية البشيرية وعالقتهيا بتقيدم المجتميع ورقييي" وهيي
لقاء تليفزيوني مباشر بالقناة الخامسة لتليفزيون اإلسكندرية مساء.
 -26المشاركة التليفزيونية بمحاارة عن "تطوير التعليم في مصير  :األسيث واإلجيراءات" وهيي لقياء
تليفزيوني مباشر بقناة
 -00المشاركة التليفزيونية بمحاارة عن "مشكلة األمية وكيفية التذل عليهيا" وهيي لقياء تليفزييوني
مباشر بقناة التعليم العالي مساء.

 -01المشاركة في تخطيط وتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم
بدمنهور للمعلمين واإلداريين ومديري المدارث عن الجيودة الشياملة مواجيراءات تنفييذها والتعلييم
النشط والتقويم الحقيقي ومشكالت الطال وكيفية حلهاا وذلم في بعض نقابات التعلييم وبعيض
المدارث الثانوية في الفترة من 2000م حتى 2006م.

[ ] المشاركة في أنشطة علمية وتطبيقية في مجال تطوير التعليم الجامعي :

 -1المشاركة في مشيروع تطيوير برنيامت التربيية المييداني لطلبية كلييات التربيية ايمن المشيروعات
الممولييية مييين صيييندوق تطيييوير التعلييييم العيييالى(  )HEEPFومشيييروع تطيييوير كليييية التربيييية
(  )FOEPمارث 2002م.
 -2المشيياركة فييي تنفيييذ فعاليييات ورش التوعييية بنظييام اييمان الجييودة واالعتمييادا ومعييايير التقييويم
اليذاتى لمؤسسييات التعليييم العييالى طبقياً للقواعييد الخاصيية بالهيئيية القوميية لاييمان جييودة التعليييم

واالعتماد ببعض كليات جامعية اإلسيكندرية 2010-2002م ومنهيا كليية العليوم وكليية التربيية
النوعية باإلسكندريةا وكلية الط البيطري ب دفيناا وكلية األدا بدمنهور.
 -0المشاركة في المؤتمر العلمي السابع بعنوان "جيودة الحيياة كاسيتثمار للعليوم التربويية والنفسيية"
المنعقد بكلية التربية – جامعة كفر الشيخ فى الفترة من  14 – 10ابريل .2010

23

 -4نائ ي رئيييث عييام المييؤتمر األول لكلييية التربييية جامعيية دمنهييور تحييت عنييوان "كليييات التربييية
والتنمية البشرية :الواقيع والمي مول"ا اليذم نظمتيي الكليية ألول ميرة بيالمجمع الثقيافي بيدمنهورا
بقاعة المؤتمرات الكبرما فى الفترة من  16 – 12مايو .2010
 -2المشاركة فى االنشطة التدريبية التيى قيدمها مشيروع الطيرق المؤديية اليى التعلييم العيالى التيابع
لمركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة دمنهور وقد اشتملت المشاركة على
:

 حاور برنامت تدري

المدربين والذم عقد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية جامعة دمنهور

فى الفترة من  0/01وحتى 2014/4/1م.
 القيام بتدري

الطال

فى صيف 2014م بكلية التربية جامعي دمنهور على برنامت إعداد

البحث العلمي.
 -6نائييي رئييييث عيييام الميييؤتمر الثييياني لكليييية التربيييية جامعييية دمنهيييور تحيييت عنيييوان "االتجاهيييات
المستقبلية للتقيويم التربيوي وجيودة التعلييم"ا اليذم نظمتيي الكلييةا بقاعية الميؤتمراتا فيى الفتيرة

من  24 – 20أغسطث 2014م.

 -2نائي رئيييث عييام المييؤتمر الثالييث لكلييية التربييية جامعيية دمنهييور تحييت عنيوان "التنمييية المهنييية
للمعلم واالستثمار البشيري"ا اليذم نظمتيي الكلييةا بقاعية الميؤتمراتا فيى الفتيرة مين 10 – 12
أغسطث 2012م.
 -0المشاركة في مشروع تطوير كليات التربية التيابع للجنية قطياع كلييات التربيية بيالمجلث األعليى
للجامعاتا وهدفي تقديم تصور شامل لتطوير كليات التربية في ديسمبر 2012م.

 -6المشيياركة فييي مشييروع تطييوير برنييامت التييدري الميييداني لطلبيية كلييية التربييية بييدمنهور اييمن
المشييروعات المموليية ميين صييندوق تطييوير التعليييم العييالي ) (HEEPFومشييروع تطييوير كلييية
التربية ) (FOFPمارث 2002م.
 -10المشاركة في واع تصور لبدائل واوابط خصخصية التعلييم الجيامعي فيي سيلطنة عميان وذليم
من خالل تقديم بحث بعنوان "خصخصة التعليم الجامعي  :البدائل والاوابط" أكتوبر 2000م.

 -11المشاركة في إنشاء تخصص اإلدارة التربوية بكلية التربية والعلوم اإلنسانية – جامعة السيلطان
قابوث 2001م.
 -12المشاركة في واع تصيور للتذلي عليى مشيكالت البحيث العلميي فيي اليوطن العربيي مين خيالل
المشاركة في ندوة "البحث العلمي في العالم العربي وففاق األلفية الثالثة" في الشارقة في الفتيرة
من  26مارث حتى  4أبريل 2001ما وذلم بتقديم ورقة عمل بعنوان "دور البحث العلمي فيي
التنمية االقتصادية واالجتماعية بين الواقع والم مول".
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 -10المشاركة في التوصل إلى إستراتيجية لتحقيق امان جودة التعليم العالي في الوطن العربي من
خالل المناقشات وورش العمل التي دارت في المؤتمر الذي عقد في مدينة الشارقة حول قاية
"ايمان جييودة التعليييم العييالي فييي الييوطن العربييي" فييي الفتييرة ميين  2-0مييارث 2012ما والييذي
شيياركت فيييي ببحييث عيين "تفعيييل ثقافيية الجييودة الشيياملة بالجامعييات المصييرية كمتطل ي لاييمان
جودتها".
 -14المشاركة في المؤتمر العاشر للجمعية العلميية لكلييات التربيية ومعاهيدها فيي الجامعيات العربيية

في الفترة من  00-20مارث 2000م في رحا جامعية قطيرا وذليم ببحيث عين "أدوار اإلدارة
الجامعية على اوء التحديات المعاصرة".

 -12المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر "التعلييم الجيامعي العربيي عين بعيد  :رؤيية مسيتقبلية"
في الفترة من  10-12ديسمبر 2002ما مركز تطوير التعليم الجامعيا جامعة عين شمث.
 -16المشاركة في مؤتمر "الجامعات العربية في القرن الحادي والعشرين  :الواقع والرؤم" فيي الفتيرة
من  22 – 26نوفمبر 2006ما مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة عين شمث.

 -12المشاركة ببحث عن "متطلبات جودة الدراسات العليا في اوء إدارة الجودة الشاملة" في ميؤتمر
"تحسين جودة برامت الدراسيات العلييا فيي مؤسسيات التعلييم العيالي  :مواجهية التحيديات وتوجيي
نحييو المسييتقبل والتنمييية"ا فييي الفتييرة ميين  26 – 22فبراييير 2006ما كلييية التربييية – جامعيية
المنوفية.
 -10المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر "معايير ومستويات التعليم الجامعي في مصر  :إعداد
المعلم في عصر المعلومات" في الفترة من  2 – 4مايو 2004ما كلية التربيةا جامعة طنطا.

 -16المشياركة فييي لجنية اإلعييداد العلميية لمييؤتمر "الجيودة  :مطلي قيومي  :تجييار رائيدة فييي جييودة
التعليم العالي" في الفترة من  14 – 10أبرييل 2000م – فيرع جامعية اإلسيكندرية بيدمنهور –
مجمع مبارم.

ثاني عشر  :أنشطة تطوير التعليم داخل كلية التربية بدمنهور :

 -1أمين مجلث قسم أصول التربية في الفترة من  1662حتى  1662م ا وعام .2002/2001
 -2رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة عام .1660 /1662
 -0رائد أسرة الشبا بالكلية عام .1662 /1666

 -4مقييرر لجنيية التعليييم االبتييدائي فييي "نييدور التربييية العملييية المشييكالت والحلييول" التييي عقييدت فييي
الكلية بتاريخ 2001/6/20م.
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 -2المشيياركة فييي فعاليييات المييؤتمر العلمييي األول لكلييية التربييية بييدمنهورا جامعيية اإلسييكندرية عييام
1666ا والذي خصص لتطوير برامت إعداد المعلم.
 -6المشاركة في برنامت تدري نظار المدارث الذي عقد بالكلية في عام .1662
 -2المشييياركة فيييي دورات إعيييداد معلميييي محيييو األميييية التيييي عقيييدت بالكليييية فيييي عيييامي 1662ا
1660م.
 -0المشيييياركة فييييي عاييييوية لجنيييية شييييئون المجتمييييع وخدميييية البيئيييية بالكلييييية فييييي الفتييييرة ميييين
1662/1664م وحتييييييييى  1660 / 1662ا وفييييييييي الفتييييييييرة ميييييييين  2002/2001حتييييييييى
2000/2002م.
 -6قيائم ب عميال رئيييث قسييم "أصييول التربيية" فييي الفتييرة ميين 2002/1/0م حتييى 2006/0/26ما
والفترة من 2006/11/11م حتى 2011/11/26م.
 -10مقرر لجنة الدراسات العليا بالكلية منذ 2011/12/11م وحتى اآلن.
 -11مقرر لجنة العالقات الثقافية بالكلية منذ 2010م وحتى اآلن.

 -12رئيث لجنة الترشيع لجوائز الجامعة منذ عام 2012م وحتى اآلن.
 -10نائ رئيث تحرير مجلة كلية التربية بدمنهور (مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية).
 -14عاو مجلث إدارة وحدة الجودة بالكلية في عام 2012/2011ما 2010/2012م.
 -12تنفيييذ بعييض ورش التوعييية بنظييام اييمان الجييودة واالعتميياد ومعييايير التقييويم الييذاتي لمؤسسييات
التعليم العالي طبقًا للقواعد الخاصة بالهيئة القومية لامان جودة التعليم واالعتماد التي تعقيدها
وحدة امان الجودة بكلية التربية بدمنهور ومنها :
 معايير جودة القيادة والحوكمة.

 مواصفات الهيكل التنظيمي الجيد.
 عناصر الخطة اإلستراتيجية.
 -16تبسيط إجراءات اعتماد النتائت الخاصة بالدراسيات العلييا وقيد اعتميدها مجليث الجامعية ونشيرت
على كافة الكليات لاللتزام بتطبيقها.

 -12التواصييييل مييييع الجامعييييات األخييييرم بالجمهورييييية لتسييييهيل التسييييجيل للدراسييييات العليييييا للمعيييييدين
والمدرسين المساعدين في حالة عدم وجود تخصص بالدراسات العليا بجامعة دمنهور.
 -10المشاركة في إنشاء مجلة لكلية التربية بدمنهور (مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية) -2002
.ISSN 2060
 -16المشاركة في واع دليل امان الجودة بكلية التربية بدمنهور.
 -20المشاركة في واع دليل إجرائي لوحدة إدارة األزمات بكلية التربية بدمنهور.
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 -21المشاركة في واع دليل ل رشاد والدعم األكاديمي لطال كلية التربية بدمنهور.
 -22المشاركة في الالئحة اإلدارية لوحدة امان الجودة بكلية التربية بدمنهور.
 -20المشاركة في واع دليل إجرائي لامان استمرارية نظام الجودة بكلية التربية بدمنهور.
 -24المشاركة في عاوية مجلث إدارة وحدة الخدمات التربوية بالكلية منذ عام 2002م.
 -22المشيياركة فييي تطييوير نظييام التييدري الطالبييي بكلييية التربييية بييدمنهور اييمن مشييروعات تطييوير
كليات التربية.

 -26المشيياركة فييي واييع الئحيية موحييدة للدراسييات العليييا بكليتييي التربييية بييدمنهور واإلسييكندرية وفقًييا
لنظام الساعات المعتمدة.

 -22المشيياركة فييي تطييوير الالئحيية الداخلييية لكلييية التربييية – جامعيية دمنهييور موانشيياء ( )16برنييامت
جديد للحصول على البكالوريوث في إعداد معلم العليوم والريااييات والطفولية باللذيات األجنبيية
(ثمانية برامت باللذة اإلنجليزيةا وثمانية برامت باللذة الفرنسية) من خيالل لتيوفير مييزة تنافسيية
لنوعية الخريت من خالل برامت مميزةا والتى تيم الموافقية عليهياا واستصيدار القيرار اليوزارم رقيم

 4002بتاريخ 2010/12/26م بش نها.

 -20المشيياركة فييي فعاليييات المييؤتمر العلمييي األول لكلييية التربييية بييدمنهورا جامعيية اإلسييكندريةا عييام
1666ما والذي خصص لتطوير برامت إعداد المعلم.
 -26المشاركة في واع دليل إرشادم لمهام وممارسات أعاياء هيئيي التيدريث والعياملين واإلدارييين

خالل عمليات تقويم الطال وامتحاناتهم لكليات جامعة دمنهورا يناير2011م.
 -00المشاركة في وايع الخطية التنفيذيية للخطية اإلسيتراتيجية لكليية التربيية بيدمنهور ACTION

PLAN TO DESIGN INSTITUTIONAL STRATEGIC PLANا وفقياً

لوثيقييية المعيييايير والممارسيييات التطبيقيييية لمؤسسيييات التعلييييم العيييالي بجمهوريييية مصييير العربيييية
الصادرة عن الهيئة القومية لامان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ إبريل 2000م.
 -01حاور برنامت تدري المدربين واليذم عقيد بقاعية الميؤتمرات بكليية التربيية جامعيي دمنهيور فيى
الفترة من  0/01وحتى 2014/4/1م.

 -02المشاركة في تدري طال جامعي دمنهور في رحا كلية التربية جامعي دمنهور فيى الفتيرة مين
 0/01وحتى 2014/4/1م على "مهارات إدارة الوقت والتخطيط للحياة".
 -00المشيياركة فييي تنظيييم نييدوة بعن يوان "الشييبا وقيييم االنتميياء والمواطنيية نظييرة تحليلييية للشخصييية
المصرية ومقوماتهيا الحايارية" تحيت رعايية أ.د /عيادل السيعيد البنيا عمييد كليية التربيية جامعية
دمنهور بقاعة المؤتمرات بالدور الثامن بمبنى الكلية بتاريخ يوم األ ثنين الموافيق 2014/2/0م
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حاايير فيهييا أ.د/عبييدالودود مكييروم أسييتاذ أصييول التربييية ومييدير مركييز دراسييات القيييم واالنتميياء
الوطني بكلية التربية جامعة المنصورة.
 -04المشيياركة فييي تنظيييم نييدوة بعنيوان " قواتنييا المسييلحة خييير أجنيياد االرض " تحييت رعاييية أ.د/عييادل
السعيد البنا عميد كليية التربيية جامعية دمنهيور بميدرج  1بمبنيى الكليية بتياريخ 2014/11/2م
حاار فيها السيد اللواء /محمد حسن الصول أحد أبطال حر أكتوبر.
 -02المشيياركة فييي تنظيييم نييدوة بعنيوان "مصيير المكييان والمكانيية" تحييت رعاييية أ.د /عييادل السييعيد البنييا
عميييد كلييية التربييية جامعيية دمنهييور بمييدرج  2بمبنييى الكلييية بتيياريخ 2012/0/1م حاايير فيهييا

السيد العميد /أسامة الجمال من كلية الدفاع الجوي باإلسكندرية.
 -06المشاركة في تنظيم ندوة بعنوان "مصر المستقبل" تحت رعاية أ.د/عادل السعيد البنيا عمييد كليية
التربية جامعة دمنهور بمدرج  2بمبنى الكلية بتاريخ 2012/0/12م حااير فيهيا السييد الليواء
محمد حسن الصول أحد أبطال حر أكتوبر.
 -02المشاركة في تنظيم نيدوة بعنيوان "كلنيا ايد األرهيا " تحيت رعايية أ.د /عيادل السيعيد البنيا عمييد
كلية التربية جامعة دمنهيور بميدرج  1بمبنيى الكليية بتياريخ 2012/4/1م حااير فيهيا كيل مين
الشيييخ عبييد الفتييام البسييطراوي وكيييل أول وزارة األوقييافا والقييث فيلمييون خليفييةا والسيييد الليواء
محمد حسن الصول أحد أبطال حر أكتوبر.
 -00المشاركة في تنظيم ندوة بعنوان "مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي" تحت رعاية أ.د/عادل السعيد
البنا عميد كلية التربية جامعة دمنهور بالتعاون ميع صيندوق مكافحية وعيالج اإلدميان والتعياطي
برئاسة مجلث الوزراء فى 2012/4/2م.

 -06المشيياركة فييي تنظيييم نييدوة بعنيوان "التنمييية البشييرية إطالليية أولييية علييى صييور كثيييرة التفاصيييل "
بتاريخ السبت الموافق  2012/4/11بمدرج  2بمبنى كلية التربية جامعة دمنهيور حااير فيهيا
السيد األستاذ الدكتور عادل السعيد البنا عميد الكلية.
 -40المشاركة في تنظيم ورشة عميل للسيادة أعاياء هيئية التيدريث والهيئية المعاونيي بعنيوان كيفيية
التعامل مع الكنترول االلكتروني" المقدمي من وحدة الخدمات التكنولوجييي بتياريخ األحيد الموافيق

2012/4/16م بقاعة المؤتمرات بمبنى كلية التربية جامعة دمنهور تحيت رعايية السييد االسيتاذ
الدكتور/عادل السعيد البنا  -عميد كلية التربية.
 -41رائد اللجنة االجتماعية بالكلية للعام الجامعي 2002/2004م.
 -42عاو لجنة شئون الطال للعام الجامعي 2002/2004م.
 -40عايييو مجليييث الكليييية للعيييام الجيييامعي 2000/2002ما 2006/2000م ومييين 2011م حتيييى
اآلن.
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ثالث عشر  :مؤتمرات علمية :
 -1المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر زيييادة تعليييم الفتيياة .الييذي نظمتييي محافظيية البحيييرة
بالتعيياون مييع كلييية التربييية بييدمنهور فييي الفتييرة ميين 1662/2/4م إلييى 1662/2/2م .مجمييع

مبارم الثقافي بدمنهور.
 -2المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر البحث التربيوي  :مفاهيميي .أخالقياتيي .توظيفيي .فيي
الفترة من  24 -20ديسمبر 1662م .قسم أصول التربية .كلية التربيةا جامعة المنصورة.
 -0المشاركة في مؤتمر "التربية لذوي الحاجات الخاصة" .في الفترة مين  16-10يولييو 1660م.
كلية التربية بشبين الكوم .جامعة المنوفية ببحث عنواني (برنامت تيدريبي مقتيرم لمعلميي الصيم
أثناء الخدمة في اوء احتياجاتهم التدريبية).

 -4المشاركة بالحاور والمناقشية فيي نيدوة العولمية والخصوصيية الثقافيية .فيي الفتيرة مين 11-6
أكتوبر 1666م .كلية التربية .جامعة السلطان قابوث.
 -2المشيياركة فييي مييؤتمر التخطيييط والتنمييية اإلقليمييية فييي سييلطنة عمييان .فييي الفتييرة ميين 11-6
أكتوبر 2000م .قسم الجذرافيا .كلية اآلدا  .جامعة السلطان قابوث.

 -6المشاركة في مؤتمر مخرجات التعليم الجامعي في اوء معطيات العصر .في الفتيرة مين – 10
 14نوفمبر 2001م .مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمث.
 -2المشاركة في مؤتمر التربيية ومسيتقبل التنميية البشيرية فيي اليوطن العربيي عليي ايوء تحيديات
القرن الحادي والعشرين .في الفترة من  22-21أكتوبر 2002م .كلية التربية بالفيوم .جامعة
القاهرة.
 -0المشييياركة بالحايييور والمناقشييية فيييي ميييؤتمر تربيييية الطفيييل مييين أجيييل مصييير المسيييتقبل :الواقيييع
والطمييوم .فييي الفتييرة ميين  26-22ديسييمبر 2002م .مركييز رعاييية وتنمييية الطفوليية .جامعيية

المنصورة.
 -6المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر نظييم تقييويم األداء المدرسييي فييي الييوطن العربييي فييي
عصر المعلومات .في الفتيرة مين  26-22ينياير 2000م .الجمعيية المصيرية للتربيية المقارنية
واإلدارة التعليمية.
 -10المشيياركة فييي مييؤتمر حييق الطفييل فييي طفوليية فمنيية .فييي الفتييرة ميين 10-11مييارث 2000م.
الجمعية المصرية للط والقانون .معهد الدراسات العليا والبحوثا جامعة اإلسكندرية.

 -11المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر الجييودة الشيياملة فييي إعييداد المعلييم بييالوطن العربييي
أللفية جديدة .في الفترة من 10-12مارث .كلية التربية .جامعة حلوان.
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 -12المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر :الييتعلم الييذاتي وتحييديات المسييتقبل فييي الفتييرة ميين
 12-11مايو 2000م .كلية التربيةا جامعة طنطا.
 -10المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر :التعليم غيير النظيامي فيي القيرن الحيادي والعشيرينا
في الفترة من  22-24يناير 2004م .الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 -14المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر" :تربية األطفيال ذوي االحتياجيات الخاصية فيي اليوطن
العربييي :الواقييع والمسييتقبل" ا فييي الفتييرة ميين  22 -24مييارث 2004م -مركييز رعاييية وتنمييية

الطفولة – جامعة المنصورة.

 -12المشاركة بالحاور والمناقشة في المؤتمر العلميي العاشير لكليية التربيية ,جامعية طنطيا,بعنوان"
التعليم الفني والتدري  -الواقع والمستقبل,في الفترة من  10-10مايو2002م.
 -16المشاركة في مؤتمر األمن االجتماعي والتربية (الواقع -التحديات -أفاق المستقبل) ,في الفتيرة
 10-12أبريل 2006م ,كلية التربية بتفهنا األشراف ,الدقهلية.
 -12المشاركة بالحاور والمناقشة في ندوة "كليات التربيية..الواقع والمسيتقبل,المنعقدة ييوم الثالثياء
2006/2/6م .كلية التربية ,جامعة طنطا.

 -10المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر :األطفييال العيير ذوو االحتياجييات الخاصيية :الواقييع
وففاق المستقبلا فى الفترة من  10-16يوليو  – 2006بدار الايافة -جامعة عيين شيمثا
المركز العربى للتعليم والتنميةا والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافةا والجمعية المصرية للتربيية
المقارنة.
 -16المشيياركة بالحاييور والمناقشيية فييي مييؤتمر ت هييل القيييادات التربوييية فييي مصيير والعييالم العربييي,

الجمعية المصيرية للتربيية المقارنية واإلدارة التعليمييةا فيي الفتيرة مين  20-22ينياير2002ما

دار الايافة بجامعة عين شمث.
 -20المشاركة بالحاور والمناقشة في مؤتمر" :توجيي بحوث الجامعات اإلسالمية فيى خدمية قايايا
األمة"ا فى الفترة من  16-10نوفمبر2002ا بكلية التربية بالقاهرةا جامعية األزهيرا بالتعياون
مع مركز الدراسات المعرفية..

 -21المشاركة بالحاور والمناقشة في ميؤتمر أفياق جدييدة فيي التعلييم الجيامعي العربيي ,فيي الفتيرة
من  26-22نوفمبر 2002م بمركز تطوير التعليم الجامعي ,جامعة عين شمث.
 -22المشييياركة فيييي فعالييييات ميييؤتمر " ت هييييل ذوي االحتياجيييات الخاصييية  :رصيييد الواقيييع واستشيييراف
المستقبل"ا في الفترة من  12 :16يوليو 2000ما معهد الدراسيات التربوييةا جامعية القياهرةا
ببحث عنواني "الترخيص لممارسة المهنية لمعلميى وميديرم ميدارث التربيية الخاصية بمصير فيى
اوء بعض النماذج العالمية".
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 -20المشيياركة فييي النييدوة العلمييية":نماذج عربييية وعالمييية فييى اييمان الجييودة واالعتميياد فييى التعليييم
الجامعى"ا بكلية التربية بطنطاا  12مارث 2006ما بورقة عمل بعنوان "بعض جوان التجديد
فييى أدوار أعايياء هيئيية التييدريث واإلدارة الجامعييية لتييدعيم اييمان الجييودة واالعتميياد بكليييات
التربية".
 -24المشياركة فييي النييدوة العلميية "" نظييام التعليييم العيالي االفترااييي" يييوم األربعيياء 2006/4/26م.
قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليميةا كلية التربيةا جامعة كفر الشيخ.

 -22المشيياركة فييي النييدوة العلمييية الثانييية لقسييم التربييية المقارنيية واإلدارة التعليمييية بكلييية التربييية –
جامعييية كفييير الشييييخ بعنيييوان "نظيييم التعلييييم العيييالي فيييي عصييير التنافسيييية" الثالثييياء  20إبرييييل
2010م.
 -26المشاركة في المؤتمر االقتصادي االستثماري األول لمحافظة البحيرة فيي الفتيرة مين 21 – 20
يناير 2012م.
 -22المشاركة في المؤتمر العاشر (الدولي األول) بكلية التربية – جامعة كفر الشيخ بعنوان "التعليم
الجامعي  :األمان النفسي واالجتماعي" في يومي 6ا 2014/12/10م.

 -20المشاركة في المؤتمر العلمي السابع بعنوان "جيودة الحيياة كاسيتثمار للعليوم التربويية والنفسيية"
المنعقد بكلية التربية – جامعة كفر الشيخ في الفترة من  14-10إبريل 2010م.
 -26نائ رئيث المؤتمر الثالث لكلية التربية – جامعة دمنهور تحت عنوان "التنمية المهنية للمعليم
واالستثمار البشري" الذي نظمتي الكلية بقاعة المؤتمرات في الفترة من 2012/0/10-12م.

رابع عشر  :الخبرات التدريسية :

[ ]1المقررات التي قمت بتدريسها بكلية التربية بدمنهور:

أ -مرحلة البكالوريوث والليسانث :
إدارة المدرسة االبتدائية – نظم التعليم في الدول المختلفة – التربية المقارنة – تعلييم الكبيار – التربيية

ومشييكالت المجتمييع -األصييول االجتماعييية للتربييية – مهنيية التعليييم وأدوار المعلييم -األصييول الفلسييفية
للتربية – دار الحاانة ورياض األطفال – تاريخ التربية والتعليم – تاريخ تربية الطفل – فلسفة التعليم
االبتدائي.

 مرحلة الدراسات العليا :(*) مقررات تم تدريسها لطال الدبلوم المهني في اإلدارة
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(نظريات اإلدارة – اإلدارة التعليمية – اإلدارة المدرسية – التخطيط التعليمي والتربوي – حلقي بحيث فيي
اإلدارة التعليمية والمدرسية).
(*) مقررات تم تدريسها لطال الدبلوم الخاص في التربية
(اإلدارة المدرسية – األصول االجتماعية والفلسفية – مناهت البحث في التربية وعلم النفث).

(جي) مقررات تم تدريسها لطال الماجستير والدكتوراة :

الماجستير( :اقتصاديات التعليم  -طريق بحث متقدمة في مجال التخصص – قاايا تربوية فيي مجيال
التخصصا السلوم التنظيميا سياسات وتشريعات).
الدددكتورا  ( :اإلدارة التعليمييية – البحييث العلميي فييي أصييول التربييية – معلييم المعلييم – التربييية والقيييم –
مناهت بحث متقدمة).

[ ]2المقررات التي تم تدريسها في كلية التربية جامعة السلطان قابوث :

أصول التربية – اإلدارة المدرسية – نظام التعليم.

[ ]0المقررات التي تم تدريسها في كلية التربية جامعة كفر الشيخ:
اإلدارة التعليمية والمدرسية – التخطيط التربوي – إدارة المدرسة الثانوية العامة (منظور مقارن).

أ.د  /فتحي درويش محمد عشيبة
أستاذ اإلدارة التعليمية
وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث
كلية التربية – جامعة دمنهور
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