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 أوالً : بٌانات عامة :
 

 وادَه حسه السُذ علً االســـــــــــــــــــم : 
التربٌة بكلٌة بمسم أصول وألتصادٌات التعلٌم أستاذ دكتور التخطٌط التربوى  الوظٌفـة الحالٌــة : 

 هاالتربٌة ، جامعة بن
 جامعة بنها -المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلٌة التربٌة

 ً  سابما
 66/5/6151 تـارٌــخ المٌـــبلد : 
 ش الصاوي 7 –الفلل  –بىها الجذَذة  –محافظت القلُىبُت  العىـــــــــــــــىان : 
  2688003500ت /      01063726127 رلـــــم الموباٌــل : 
 dr_nadia_hassan@yahoo.com البرٌد اإللكترونى :

 
 ثانٌاً: المؤهبلت العلمٌة

 

 الدرجة العلمٌة
سنة الحصول 

 على الدرجة
 الجامعة / المؤسسة التعلٌمة

 المانحة للدرجة

أستاذ دكتور )تخطٌط تربوى( لسم أصول  -1
 التربٌة

 جامعة بنها م0266

أستاذ مساعد )تخطٌط تربوى( لسم أصول  -0
 التربٌة

 عة بنهاجام م0225

دكتوراه فى التربٌة ) تخطٌط تربوى ( لسم  -8
 أصول التربٌة

 جامعة الزلازٌك فرع بنها م6118

 جامعة الزلازٌك فرع بنها م6136 ماجستٌر فى التربٌة لسم أصول التربٌة -4

 جامعة الزلازٌك فرع بنها م6134 دبلوم خاص فى التربٌة لسم أصول التربٌة -5

 جامعة الزلازٌك فرع بنها م6136 ٌة لسم فلسفة وأجتماعلٌسانس آداب وترب -6

 

 ثالثاً : التدرج الوظٌفً األكادٌمً )الداخلً والخارجً(
 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

ة للبنات مدرسة بنها الثانوٌ م6136 مدرسة ثانوى-6
 محافظة الملٌوبٌة

 بنها كلٌة النربٌة جامعة م6130 معٌدة بكلٌة التربٌة-0

mailto:dr_nadia_hassan@yahoo.com
mailto:dr_nadia_hassan@yahoo.com
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مدر س مساعد بكلٌة التربٌة)لسم أصول -8
 التربٌة (

 كلٌة التربٌة جامعة بنها م6136

 -مدرس بكلٌة التربٌة)فسم أصول التربٌة-4
 ( تخصص تخطٌط تربوي

 كلٌة التربٌة جامعة بنها م6118

 -كلٌة البنات المتوسطة بالنماص 0220 -6118 رئٌس لسم التربٌة وعلم النفس  -5
، وحفر لعربٌة السعودٌة المملكة ا

 الباطن

أستاذ مساعد بكلٌة التربٌة )فسم أصول -6
 (تخصص تخطٌط تربوي  –التربٌة 

 كلٌة التربٌة جامعة بنها م0225

أستاذ دكتور بكلٌة التربٌة ، فسم أصول -7
 تربٌة )تخطٌط تربوى (

 كلٌة التربٌة جامعة بنها م0266

 كلٌة التربٌة جامعة بنها وحتى اآلن 0266فبراٌر   المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة -3

محكم فى اللجنة العلمٌة الدائمة لترلٌة  -1
أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم أصول التربٌة 

 لوظٌفة أستاذ مساعد وأستاذ

 المجلس األعلى للجامعات وحتى األن 0266منذ 

بالهٌئة المومٌة مراجع جودة خارجً -62
 لضمان الجودة واألعتماد .

الهٌئة المومٌة لضمان جودة  
، التعلٌم العالً واألعتماد 
 .جمهورٌة مصر العربٌة 

 

 ً  األنشطة المختلفة فً مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوٌر التعلٌم :: رابعا
من فبراٌر  كلٌة التربٌة جامعة بنهاالمدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة واالعتماد ب .6

 . 0261ٌولٌو وحتى  0266

المدٌر التنفٌذي لمشروع "دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة لمؤسسات التعلٌم العالً"   .0

 6/6/0266والتً حصلت علٌه الكلٌة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالً فً 

والمخرج النهائً له  شهر 63وهو مشروع إستثماري مدته  0267/  6/  82ومستمر حتى 

 .ماد هو تمدم الكلٌة لؤلعت

جمهورٌة  –مراجع خارجً للجودة بالهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم العالً واألعتماد  .8

 مصر العربٌة .

 جامعة بنها  . –مستشار جودة بكلٌة التربٌة  .4

 نائب المدٌر التنفٌذي لوحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة التربٌة جامعة بنها . .5

جً بكلٌة التربٌة جامعة بنها فى الفترة من المدٌر التنفٌذي لوحدة التخطٌط األستراتٌ .6

0265 – 0267 . 

 0221من وحدة ضمان الجودة واألعتماد بكلٌة التربٌة جامعة بنها نائب المدٌر التنفٌذي ل .7

 .  0266وحتى 
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لفحص ملفات كلٌات الجامعة المختلفة لتأهٌلها  ك الدعم الفنً والمراجعة الداخلٌةعضو فرٌ .3

 .تى األن وح 0265لؤلعتمادوذلن من 

التعٌٌن وحتى  0220بكلٌة التربٌة جامعة بنها من  عضو بوحدة ضمان الجودة واألعتماد .1

 .0221فً وظٌفة نائب المدٌر التنفٌذي للوحدة عام 

عضو اللجنة المركزٌة "للتخطٌط اإلستراتٌجى" على مستوى جامعة بنها وممثلة عن  .01

 0266/0200تراتٌجٌة لجامعة بنها لعام عداد الخطة اإلسالمركزى إلفرٌك الكلٌة التربٌة فى 

بدأً من إعداد أدوات التحلٌل البٌئً واألشتران فى إجراء عملٌة التحلٌل البٌئً ، وصٌاغة 

 الرؤٌة والرسالة ، وصٌاغة الغاٌات واألهداف األستراتٌجٌة ، ثم إعداد الخطة التنفٌذٌة .

صدار الثانً لعام األشتران فً تحدٌث الخطة األستراتٌجٌة لجامعة بنها األ .00

 فى جمٌع مراحلها.  0267/0200

والمنبثمة من نائب رئٌس لجنة مراجعة الخطط األستراتٌجٌة لجامعة بنها وكلٌاتها المختلفة   -62

 وحتى األن . 0266الوحدة المركزٌة للتخطٌط األستراتٌجً بالجامعة من عام 

 المختلفت .عضى بلجىت متابعت الخطط األستراتُجُت لجامعت بىها وكلُاتها  -66

رئٌس لجنة " التخطٌط اإلستراتٌجى " التابع لوحدة " ضمان الجودة" بكلٌة التربٌة من عام  -60

 . 0267وحتى   0221

   بدأً من  0266/0200األشتران فً إعداد الخطة األستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة جامعة بنها  -68

لبٌئً ، وصٌاغة الرؤٌة إعداد أدوات التحلٌل البٌئً واألشتران فى إجراء عملٌة التحلٌل ا

 والرسالة ، وصٌاغة الغاٌات واألهداف األستراتٌجٌة ، ثم إعداد الخطة التنفٌذٌة .

األشتران فى تحدٌث الخطة األستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة جامعة بنها األصدار الثانً لعام   -64

 بجمٌع مراحلها .  02667/0200

 –هد التعلٌم العالى "اإلصدار الثالث حضور ورشة عمل بعنوان معاٌٌر اعتماد كلٌات ومعا  -65

" المنعمدة من لبل الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بتارٌخ 0265ٌولٌو 

66/4/0266  . 

بعنوان معاٌٌر اعتماد كلٌات ومعاهد التعلٌم العالى ) للمرة الثانٌة ( حضور ورشة عمل   -66

الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم " المنعمدة من لبل 0265ٌولٌو  –"اإلصدار الثالث 

 .  01/5/0266واالعتماد بتارٌخ 
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العمل كمدرب معتمد فى مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة بنها لتدرٌب  -67

 .والتخطٌط األستراتٌجً وغٌرها أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم على برامج نظم الجودة 

  نوى : برنامج تدرٌبى فى األتجاهات المعاصرةفى اإلشتران فى مشروع تحسٌن التعلٌم الثا -63

 المدرسة الثانوٌة ، وزارة التربٌة والتعلٌم ، البنن الدولى .

 حضور الكثٌر من الدورات وورش العمل المرتبطة بنظم الجودة وبٌانها على النحو التالً : -61

 ً  : الدورات التدرٌبٌة فً مجال نظام الجودة:خامسا

 والتى ألامها مركز  " التخطٌط  األستراتٌجىدرٌبٌة التى بعنوان األشتران فى الدورة الت"

، والحصول على شهادة  6/0/0265الى    86/6ضمان الجودة بجامعة بنها فى الفترة من 

 .تفٌد ذلن 

  والتى ألامها مركز ضمان " التموٌم الذاتى "األشتران فى الدورة التدرٌبٌة التى بعنوان

، والحصول على شهادة تفٌد 5/0/0265الى  4/0/0265ترة من الجودة بجامعة بنها فى الف

 . ذلن 

  والتى ألامها مركز ضمان  " المراجعة الخارجٌة "األشتران فى الدورة التدرٌبٌة التى بعنوان

، والحصول على شهادة تفٌد  3/0/0265الى  7/0/0265الجود بجامعة بنها فى الفترة من 

 . ذلن 

 ٌوالتى ألامها  "توصٌف البرامج وخرائط  المنهج "بٌة التى بعنوان األشتران فى الدورة التدر

،  60/0/0265الى  66/0/0265مركز ضمان الجودة بجامعة بنها فى الفترة من 

 .والحصول على شهادة تفٌد ذلن 

  االشتران فى مؤتمر بعنوان االتجاهات الحدٌثة لجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم الجامعى

بالتعاون بٌن المركز  0265دٌسمبر  7-5اآللٌات" المنعمد بالماهرة فى والعام "المعاٌٌر و

مذاخل التخطُط ، وذلن ببحث بعنوان "  العربى للتعلٌم والتنمٌة وجامعة عٌن شمس

األستراتُجٍ لمؤسساث التعلُم الجامعٍ فً ضىء معاَُر الجىدة واألعتماد ) جامعت بىها 

 ."ومىرجاً (

 اد المراجعٌن الخارجٌن إلعتماد مؤسسات التعلٌم العالى بعنوان األشتران فى ورشة عمل إلعد

، المنعمدة بجامعة بنها بالتعاون مع  " التموٌم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعلٌم العالى "

/  60/ 1وحتى  0221/ 60/ 5الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد ،فى الفترة من

0221  

 مراجعٌن الخارجٌن إلعتماد مؤسسات التعلٌم العالى بعنوان   اإلشتران فى ورشة عمل إلعداد ال

المنعمدة فى جامعة بنها باإلشتران مع  " المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم العالى" 

 67/0/0262إلى  68/0/0262الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد فى الفترة من 

  الجودة الشاملة لتحسٌن العمل برنامج اإلشتران فى البرنامج التدرٌبى وورش العمل فى "

 لموظفى كلٌة التربٌة ببنها ضمن مشروع ضمان الجودة بالكلٌة . اإلدارى "
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  " والتى  التخطٌط األستراتٌجى لمؤسسات التعلٌم العالى "اإلشتران فى ورشة عمل عن

 بالتعاون مع 0221/ 0/1 -6/1/0221عمدت بماعة المؤتمرات الكبرى بجامعة بنها من 

 الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد .

 سادسا" : أهم خمس أنشطة أخرى التً تتعلك بالعملٌة التعلٌمٌة وخدمة المجتمع.

 وذلن فى األكادٌمٌة المهنٌة للمعلم  فً تدرٌب المعلمٌن غٌر المؤهلٌن تربوٌاً  األشتران

 .  0266ور وذلن عام بالتدرٌب فً برنامج " التخطٌط األستراتٌجً " على مدى ثبلثة شه

  األشتران فى  بعض دورات" إعداد المعلم الجامعى "التى تعمدها كلٌة التربٌة ببنها سنوٌا
بوالع دورتٌن فً العام وذلن بإدارة بعض ورش العمل وحلمات التدرٌس المصغر؛وإلماء 

 .0266وحتى  0228عام بعض المحاضرات وذلن من 

 ٌبٌة التً عمدت بكلٌة التربٌة جامعة بنها إلعداد فرٌك اإلشتران فً فعالٌات الدورات التدر
/ 82/3 – 8/3/0223الدعم الفنً بمدارس التعلٌم العام بمحافظة الملٌوبٌة فى الفترة من 

 وذلن بإلماء بعض المحاضرات وإدارة بعض ورش العمل. 0223

  المركز المومً اإلشتران فً فعالٌات ورشة العمل"التموٌم الشامل.....ماذا بعد"والتً عمدها
 .1/7/0223الماهرة  ٌوم األربعاء  –لئلمتحانات والتموٌم التربوي 

  األشتران فى ورشة عمل بعنوان "التوثٌك التربوى للرسائل واألطروحات الجامعٌة فى كلٌات
كلٌة التربٌة بالتعاون مع شبكة المعلومات العربٌة  –التربٌة "، المنعمدة فى جامعة حلوان 

 . 0221\62\04عة ( )لبنان (، بتارٌخ التربوٌة ) شم

  اإلشتران بالتدرٌس وورش العمل فى البرنامج التدرٌبى الخاص بالدورة التدرٌبٌة للمعلمٌن
ً بمدارس طوخ الخاصة فى الفترة من   08  -  0223/ 03/6غٌر المؤهلٌن تربوٌا

/7/0223. 

 لمرحلة الطفولة المبكرة "  اإلشتران فى الدورات التدرٌبٌة الخاصة بمشروع " تحسٌن التعلٌم
والتابع لوزارة التربٌة والتعلٌم والتى تم تنفٌذه  باإلشتران مع كلٌة التربٌــة ببنـــها وذلن فى 

 -التوارٌخ التالٌة :
o  04/66/0221الى  64/66/0221الدورة المنعمدة من . 

o  65/60/0221الى  5/60/0221الدورة المنعمدة من . 
o  7/6/0262الى  03/60/0221الدورة المنعمدة من . 
o  إعداد الروضة لئلعتماد (  05/6/0262الى  02/6/0262الدورة المنعمدة من ( 
o  إعداد الروضة لئلعتماد ( 6/0/0262الى  6/0/0262الدورة المنعمدة من ( 
o  إعداد الروضة لئلعتماد( 66/0/0262الى  7/0/0262الدورة المنعمدة من ( 

  الخاصة بمشروع "تحسٌن التعلٌم الثانوى " التابع لوحدة الدورات التدرٌبٌة اإلشتران فى
التخطٌط والمتابعة بوزارة التربٌة والتعلٌم وذلن بمحاضرة بعنوان " التوجٌه الفنى وجودة 

 .  67/60/0221الى  65/60/0221التعلٌم " وذلن فى الفترة من 
 .0221، 0223،  0227اإلشتران فً فعالٌات" األسبوع اإلللٌمً لجامعة بنها" وذلن فى عام  -1

 

 : واإلدارٌة لعلمٌةألنشطة ااسابعاً : 

  -)ا(الممررات التى لامت  الباحثة بتدرٌسها :

 

 -* فى المرحلة الجامعٌة األولى :
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  0220تارٌخ التربٌة والتعلٌم لطبلب الفرلة الثالثة عام . 

  0228،0224،0225مهنة التعلٌم لطبلب الفرلة الثالثة ) تعلٌم أساسى ( عام . 

  0227,0226التربٌة و مشكبلت المجتمع لطبلب الفرلة الثالثة عام 
  0223األصول الفلسفٌة للتربٌة لطبلب الفرلة الرابعة عام . 

  حتى   0224الحاسب األلى ) الكمبٌوتر ( لطبلب الفرلة الثانٌة ، الثالثة  ، والرابعة من عام
 . 0262األن  

  0262العام نظام العام الواحد والعامٌن عام مادة المدرسة والمجتمع لطبلب الدبلوم . 
  . مادة المعلم ومهنة التعلٌم لطبلب الفرلة األولى شعبة علوم تعلٌم أساسً لغة انجلٌزٌة 

 

                                                             -* فى مرحلة الدراسات العلٌا :  

 ٌة لطبلب الدبلوم المهنى فى التربٌة ، شعبة الدراسات التخطٌط التربوى والدراسات المستمبل
 . 0223المستمبلٌة ، لسم أصول التربٌة عام 

  األسس المفاهٌمٌة لنظرٌة المستمبلٌات فى التربٌة لطبلب الدبلوم المهنى فى التربٌة ، شعبة
 . 0223الدراسات المستمبلٌة ، لسم أصول التربٌة عام 

 ب الدبلوم الخاص فى التربٌة  ، لسم أصول التربٌة عام تخطٌط التعلٌم وإلتصادٌاته لطبل
 ...... وحتى اآلن0262،0266،   0221

  جمٌع ألسام ،  ) مادة إختٌارٌة (تخطٌط التعلٌم وإلتصادٌاته لطبلب الدبلوم الخاص فى التربٌة
 ...... وحتى اآلن0262،0266،   0221عام الكلٌة

  0221الماجستٌر، لسم أصول التربٌة عام أساسٌات وتمنٌات التخطٌط التربوى لطبلب 
 .......وحتى اآلن0266،    0262،

  التعلٌم وتخطٌطه آلب الدبلوم المهنى ، شعبة  سٌاساتالتخطٌط اإلستراتٌجى للتعلٌم لط  ،
 ...... وحتى األن 0266،  0262لسم أصول التربٌة عام 

 نشورة بمجلة كلٌة التربٌة تحكٌم عدد كبٌر من األبحاث الخاصة بمسم أصول التربٌة والم– 
 جامعة بنها .

 

 -عضوٌة اللجان والمجالس بالكلٌة :)ب( 

  الجمعٌة المصرٌة ألصول التربٌة .عضو 

 العربٌة للمٌاس والتموٌم . الجمعٌة عضو 

 . عضو رابطة التربٌة الحدٌثة 

  وحتى األن . 0220عضو بمجلس الكلٌة منذ 

 وحتى األن . 0220م عضو مجلس لسم أصول التربٌة ببنها منذ عا 

  0225/0226،  0220/0228عضو لجنة " المكتبات " عام . 

  " 0228/0224الدراسات العلٌا" عام عضو لجنة  . 
  " 0263/0261،  0267/  0266الدراسات العلٌا" عام عضو لجنة. 

  0227/0223عضو لجنة " شؤن الطبلب" عام  . 

  0268/0264،  0262/0266" عام  عضو لجنة " خدمة البٌئة وتنمٌة المجتمع المحلى 
،0264/0265 . 

  0261/0202عضو لجنة " المعامل والتجهٌزات " المنبثمة من مجلس الكلٌة عام . 
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  رئٌس لجنة " التخطٌط اإلستراتٌجى " التابع لوحدة " ضمان الجودة" بكلٌة التربٌة من عام
 وحتى األن .  0221

 "على مستوى جامعة بنها وممثلة عن كلٌة  عضو اللجنة المركزٌة "للتخطٌط اإلستراتٌجى
 .0265/0266التربٌة فى فرٌك إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة بنها لعام 

 0268وحتى  0266من فً الفترة   عضو مجلس إدارة مجلة كلٌة التربٌة ببنها 
 

   -) جـ ( األشتران فى المؤتمرات والندوات العلمٌة  :

 ول لمركز المعلومات والخدمات التربوٌة والنفسٌة والبٌئٌة األشتران فى الملتمى العلمً األ

 (CEIPES " التربٌة المدنٌة وبناء اإلنسان المعاصر " بورلة عمل بعنوان " ) التربٌة

المدنٌة وبناء الشخصٌة المتكاملة ...رؤٌة استراتٌجٌة لدور مؤسسات التعلٌم لبل الجامعً 

 كلٌة التربٌة ، جامعة بنها . ، 0267ٌولٌة  0األحد الموافك  ،فً مصر "

  األشتران فى فعالٌات الملتمى الدولً األول لكلٌة التربٌة ، جامعة بنها بعنوان : "تطبٌمات

 . 0267/فبراٌر 68-60التكنولوجٌا فى التربٌة " فى الفترة من 

  تحت عنوان    0267فبراٌر  –األشتران فً المنتدى األول لتطوٌر التعلٌم بجامعة بنها

 .   0267فبراٌر  08تعلٌم أفضل ( ،جامعة بنها  )نحو

 رئاسة مجلس الوزراء : الهٌئة المومٌة لضمان جودة األشتران فً المؤتمر الدولً الثالث ل

التعلٌم من أجل الحاضر والمستمبل ،  –التعلٌم واألعتماد،  بعنوان : ضمان جودة التعلٌم 

 ٌة .، الماهرة ، جمهورٌة مصر العرب 0266أبرٌل  67-63

  جامعة بنها "لطاع خدمة  –األشتران فً الندوة التعلٌمٌة التى ألٌمت فً كلٌة التربٌة

المجتمع وتنمٌة البٌئة" ، بعنوان "التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن والمٌادات بٌن الوالع والمأمول " 

 م . 0266إبرٌل  82والتى ألٌمت بكلٌة التربٌة ٌوم السبت الموافك 

  جامعة بنها "لطاع خدمة  –التعلٌمٌة التى ألٌمت فً كلٌة التربٌة األشتران فً الندوة

المجتمع وتنمٌة البٌئة" ، بعنوان "التموٌم كمدخل إلصبلح التعلٌم فى مصر " والتى ألٌمت 

 م . 0266إبرٌل  82بكلٌة التربٌة ٌوم السبت الموافك 

 وٌم بعنوان " برامج التنمٌة األشتران فً الندوة العلمٌة األولى للجمعٌة العربٌة للمٌاس والتم
فً كلٌة التربٌة  0266دٌسمبر  67المهنٌة للمعلمٌن فى المٌزان " والمنعمدة ٌوم السبت 

للمعلمٌن من وجهة نظرهم برامج التنمٌة المهنٌة  جامعة عٌن شمس ببحث بعنوان " تموٌم 
." 

  الفٌوم فى الفترة من األشتران فى المؤتمر العلمً الدولً الثالث عشر بكلٌة التربٌة جامعة
سبل  –األسباب  –بعنوان " العنف فى مؤسسات التعلٌم ) المظاهر  0266/  62/ 65-67

 المواجهة (.
  األشتران فى المؤتمر العلمً الثالث للجمعٌة العربٌة للمٌاس والتموٌم بالتعاون مع المجلس

فً عالم متغٌر ، وذلن ٌوم  العربى لؤلخبلق والمواطنة بعنوان : التربٌة األخبللٌة وبناء األمة
، بورلة عمل بعنوان "أخبللٌات البحث العلمً فى الجامعات  0266أكتوبر  6السبت الموافك 

 وتداعٌاتها على التربٌة األخبللٌة للطبلب وأنعكاس ذلن على المجتمع "
 امعة المشاركة فى فعالٌات المؤتمر الدولى الثامن للمركز العربى للتعلٌم والتنمٌة بمشاركة ج

المعاٌٌر ..عٌن شمس )) االتجاهات الحدٌثة لجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم الجامعى والعام 
  0265دٌسمبر  7-5واآللٌات (( والمنعمد بدار الضٌافة جامعة عٌن شمس فى الفترة من 
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مذاخل التخطُط األستراتُجٍ لمؤسساث التعلُم الجامعٍ فً ضىء "بعنوان "مشاركة ببحث 

 .دة واألعتماد ) جامعت بىها ومىرجاً ( معاَُر الجى

 )المشاركة فى ورشة عمل بعنوان "السبورة التفاعلٌة )الذكٌة Interactive 
Starboard بالمبنى األكادٌمى  0265مارس  08ممدمة نظرٌة" ، والتى عمدت ٌوم االثنٌن

 بالكلٌة.

  جامعة كفر  –التربٌة  كلٌة –المشاركة فً الندوة العلمٌة الرابعة عشر لمسم أصول التربٌة
الشٌخ ، والتً ألٌمت بعنوان " مستمبل التغٌٌر التربوي بعد ثورة ٌناٌر ) أسسه ن أولوٌاته ، 
متطلباته ( ببحث بعنوان "نحو آفاق جدٌدة لتغٌٌر منظومة التربٌة العربٌة فً مسار ثورات 

 .  0260/ مارس /  64الربٌع العربً " رؤى تحلٌلٌة "، األربعاء 

 التربٌة فى مجتمع ما بعد الحداثة " المؤتمر العلمى األول لمسم أصول التربٌة ، كلٌة مؤتمر "
م بماعة المؤتمرات بجامعة بنها ،  0262ٌولٌة  00-06التربٌة بجامعة ببنها فى الفترة من 

وتم األشتران فٌه بورلة عمل بعنوان " إشكالٌات التربٌـــة العربٌـــة فى مجتمع مابعــد 
 ـــة   ) األزمة... والمخرج ( . الحداثـ

  األشتران فى فعالٌات ندوة " أزمة العمل التربوى " التى عمدت بمسم أصول التربٌة ، كلٌة
 .   0221\60\08التربٌة ، جامعة بنها ، ٌوم 

  ًمؤتمر:"  التعلٌم الجامعً العربً ودوره فً تطوبر التعلٌم لبل الجامعً"المؤتمر الموم
جامعة عٌن شمس ،   -)العربً الثامن(لمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً  السنوي السادس عشر

65-66\66\0221  . 
    اإلشتران فً فعالٌات ندوة " مجاالت واتجاهات البحث التربوي فً المناهج وطرق

 .03/4/0221التدرٌس " التً عمدت بكلٌة التربٌة جامعة بنها ٌوم الثبلثاء الموافك 

  ً60ٌم الجامعً بٌن الوضع الراهن وثمافة التغٌٌر" فً الفترة منمؤتمر:"التعلاألشتران ف-
 ،كلٌة االداب ، جامعة بنها. 0221\4\64

 لمؤتمر السنوي الثالث:توظٌف المعلوماتٌة فً ثمافة االجٌال العربٌة)رؤى األشتران فً ا
 ، برج سما ، المركز العربً للتعلٌم 0223\0\7-5واستراتٌجٌات تربوٌة(  فً الفترة من 

والتنمٌة، الماهرة.)وتم التمدم ببحث فٌه بعنوان"تفعٌل دور التعلٌم الجامعً العربً فً 
 .تاسٌس مجتمع المعرفة"رؤٌة مستمبلٌة(

  المؤتمر السنوي الثالث :"التعلٌم عن بعد ومجتمع المعرفة، متطلبات الجودة واستراتٌجٌات
 ح ، جامعة عٌن شمس . ، مركز التعلٌم المفتو 0227\7\7-5التطوٌر" فً الفترة من 

  65المؤتمر العلمً االول:"التربٌة الخاصة بٌن الوالع والمامول"، فً الفترة من-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كلٌة التربٌة ، جامعة بنها . -فسٌة،لسم الصحة الن 0227\7\66

  المؤتمر السنوى الثانى " التخطٌط األستراتٌجى لنظم التعلٌم المفتوح واأللكترونى : إطار
 ، مركز التعلٌم المفتوح ، جامعة عٌن شمس . 0226\5\03-07للتمٌز " فى الفترة من 

  "المدرة التنافسٌة للجامعات العربٌة فى مجتمع المعرفة المؤتمر الدولى السنوى العاشر
المركز العربً  –( 0263فبراٌر  5إلى  8ت المستمبل")فى الفترة من "الوالع واتجاها
 ) األشتران ببحث ( . الماهرة –للتعلٌم والتنمٌة 

 " االبتكار والرٌادة المؤتمر الدولً السنوي الثانً عشر للمركز العربً للتعلٌم والتنمٌة
 67-65لفترة من فى ا" اإلستراتٌجٌة للمؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة: خٌارات لبلستدامة

 ) األشتران ببحث ( ، المركز العربً للتعلٌم والتنمٌة ، الماهرة .0202فبراٌر 
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 والمٌادات بجامعة بنها  المؤتمر الدولً الثالث لمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس
تطوٌر برامج التدرٌب بالمؤسسات العربٌة لتحمٌك المدرة التنافسٌة والتمٌز فً عصر "

 –لاعة األحتفاالت الكبرى  0261مارس  06-02الفترة من فً  "  ورٌادة األعمال األبتكار

 .) األشتران ببحث (. جامعة بنها
 

  -األشتران فى الدورات التدرٌبٌة وورش العمل:)  د (  

  ًإعداد رؤٌة الكلٌة حول ممترح مشروع إعداد سٌاسات ورشة العمل الخاصة باألشتران ف

الصادر من لجنة لطاع  –األنجازات ، ومحاور العمل ، وخطة التحرن  تطوٌر كلٌات التربٌة :

 . 67/66/0266الدراسات التربوٌة بالمجلس األعلى للجامعات بتارٌخ 

  األشتران فى ورشة العمل الخاصة بتعدٌل البلئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة بنظام

 م( . 0266/  62/  06 - 04الساعات المعتمدة من ) 

 وكذا تمدٌم   0266بمسم أصول التربٌة عام  ألشتران فً إعداد معاٌٌر الدراسات العلٌاا

 الدعم الفنً إلعداد معاٌٌر الدراسات العلٌا لبالً ألسام الكلٌة . 

  األشتران فً توصٌفات البرامج والممررات الدراسٌة بمسم أصول التربٌة  كمنسك عام

 وعضو فً المسم .

 ت" إعداد المعلم الجامعى "التى تعمدها كلٌة التربٌة ببنها سنوٌا األشتران فى  بعض دورا
بوالع دورتٌن فً العام وذلن بإدارة بعض ورش العمل وحلمات التدرٌس المصغر؛وإلماء 

 .0266وحتى  0228بعض المحاضرات وذلن من عام 

 عداد فرٌك اإلشتران فً فعالٌات الدورات التدرٌبٌة التً عمدت بكلٌة التربٌة جامعة بنها إل
/ 82/3 – 8/3/0223الدعم الفنً بمدارس التعلٌم العام بمحافظة الملٌوبٌة فى الفترة من 

 وذلن بإلماء بعض المحاضرات وإدارة بعض ورش العمل. 0223

  ًاإلشتران فً فعالٌات ورشة العمل"التموٌم الشامل.....ماذا بعد"والتً عمدها المركز الموم
 .1/7/0223الماهرة  ٌوم األربعاء  – لئلمتحانات والتموٌم التربوي

  األشتران فى ورشة عمل بعنوان "التوثٌك التربوى للرسائل واألطروحات الجامعٌة فى كلٌات
كلٌة التربٌة بالتعاون مع شبكة المعلومات العربٌة  –التربٌة "، المنعمدة فى جامعة حلوان 

 .  0221\62\04التربوٌة ) شمعة ( )لبنان (، بتارٌخ 

 ران فى ورشة عمل إلعداد المراجعٌن الخارجٌن إلعتماد مؤسسات التعلٌم العالى بعنوان األشت
" التموٌم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعلٌم العالى " ، المنعمدة بجامعة بنها بالتعاون مع 

/  60/ 1وحتى  0221/ 60/ 5نالهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد ،فى الفترة م
0221 . 

  فى ورشة عمل إلعداد المراجعٌن الخارجٌن إلعتماد مؤسسات التعلٌم العالى بعنوان   اإلشتران
" المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم العالى " المنعمدة فى جامعة بنها باإلشتران مع 

 .   67/0/0262إلى  68/0/0262الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد فى الفترة من 

 ج التدرٌبى وورش العمل فى برنامج " الجودة الشاملة لتحسٌن العمل اإلشتران فى البرنام
 اإلدارى " لموظفى كلٌة التربٌة ببنها ضمن مشروع ضمان الجودة بالكلٌة .

  اإلشتران فى ورشة عمل عن " التخطٌط األستراتٌجى لمؤسسات التعلٌم العالى " والتى
بالتعاون مع  0221/ 0/1 -6/1/0221أنعمدت بماعة المؤتمرات الكبرى بجامعة بنها من 

 الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واإلعتماد .
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         اإلشتران فى مشروع تحسٌن التعلٌم الثانوى : برنامج تدرٌبى فى األتجاهات المعاصرة
 فى إدارة المدرسة الثانوٌة ، وزارة التربٌة والتعلٌم ، البنن الدولى .

 عنوان " التخطٌط  األستراتٌجى "والتى ألامها مركز األشتران فى الدورة التدرٌبٌة التى ب
 .6/0/0265الى    86/6ضمان الجودة بجامعة بنها فى الفترة من 

  األشتران فى الدورة التدرٌبٌة التى بعنوان " التموٌم الذاتى "والتى ألامها مركز ضمان
 . 5/0/0265الى  4/0/0265الجودة بجامعة بنها فى الفترة من 

  الدورة التدرٌبٌة التى بعنوان " المراجعة الخارجٌة " والتى ألامها مركز ضمان األشتران فى
 .3/0/0265الى  7/0/0265الجودة بجامعة بنها فى الفترة من 

  األشتران فى الدورة التدرٌبٌة التى بعنوان "توصٌف البرامج وخرائط  المنهج " والتى ألامها
 . 60/0/0265الى  66/0/0265 مركز ضمان الجودة بجامعة بنها فى الفترة من

  األعداد والتجهٌز واألشتران فً تمدٌم ورشة عمل عن " المعاٌٌرالمومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة
لمطاع كلٌات التربٌة " والتً نظمتها وحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة بنها " فً 

 الفترة 
 ات الدراسٌة " نظمتها وحدة عمل عن "توصٌفات البرامج والممرر األعداد والتجهٌز لورش

 . 0267وحتى  0265من ضمان الجودة  بكلٌة التربٌة جامعة بنها وذلن فً الفترة 
 

 -اإلشتران فى تألٌف الكتب :)  هـ (

  التعلٌم اإللكترونى وعصر المعرفة ) رؤى صبلح الدٌن دمحم توفٌك ،، نادٌه حسن السٌد على :
 .  0260الدار العصرٌة،  مستمبلٌة للمجتمع العربى ( ، الماهرة ،

 الربٌع العربى وأفالة المستمبلٌة منطلفاً :صبلح الدٌن دمحم توفٌك ، ، نادٌه حسن السٌد على

  . 0268إلصبلح منظومة التربٌة العربٌة ) رؤى أستشرافٌة (،الفاهرة ، المكتبة العصرٌة ، 
 

 -:اإلشراف على الرسائل العلمٌة( و)  

 

نوع  لرســــــــالةعنـــــــــــــــوان ا م

 الرسالة

ســـــــنة  إسم الباحث

 التسجٌل 

 مبلحظـــــــات

تعلٌم المٌم المهنٌة السائدة لدى معلمً ال   1

المجتمعٌة  األبتدائً فى ضوء المتغٌرات

 المعاصرة 

هناء الشحات  ماجستٌر 

 السٌد

تم منالشتها عام  2112

2116 

ة التخطٌط لمتابعة األستراتٌجٌة المومٌ 2

 للتصدي لمشكلة اإلعالة 

تم منالشتها عام  2111 منى ضٌف دكتوراه

2118 

تصور مستمبلً لدور التعلٌم األلكترونً فً  3

تحمٌك تكافؤ الفرص التعلٌمٌة فً التعلٌم 

 العامبمصر  

 هانم خالد دكتوراه

 

تم منالشتها عام  2113

2117 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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دور األتصال العلمً فى األنتاجٌة العلمٌة  4

 هٌئة التدرٌس بجامعة بنها .ألعضاء 

إلهام محمود  ماجستٌر

 مرسً 

تم منالشتها عام  2115

2119 

دور اإلعالم التربوى فى تنمٌة وعى طالب  5

 .التعلٌم الثانوى بحموق اإلنسان

شبل جبر محمود  ماجستٌر

 طباتة

 لٌد اإلعداد 2117

األبعاد المجتمعٌة لمشكالت المعلم بشمال  6

 لٌة.دراسة تحلٌ –سٌناء 

أحمد حمدى  ماجستٌر

 عبدالرحمن

)نولشت عام    2117

(2115   

أدوار المٌادات التربوٌة فى ضوء بعض  7

دراسة  –المتغٌرات العالمٌة المعاصرة 

 مستمبلٌة.

عادل عبد الحمٌد  دكتوراه

 السٌسى

نولشت عام  2116

2114 

تصور مستمبلى لتطوٌر المعاهد األزهرٌة  8

ألتجاهات النموذجٌة فى ضوء بعض ا

 التربوٌة المعاصرة .

سلوى رجب  دكتوراة 

 حسن 

تم الغاء التسجٌل  2117

 2113عام 

متطلبات نظام ضمان الجودة واألعتماد فى التعلٌم  9

 مع التطبٌك على جامعة بنها . –الجامعى 
سماح زكرٌا  دكتوراه

 أحمد

 2111نولشت  2117

ممومات التربٌة الوجدانٌة اإلسالمٌة ودورها  11

 فى تنمٌة المجتمع المعاصر.

نولشت عام  2118 لٌلى دمحم توفٌك دكتوراه 

2113 

التخطٌط اإلستراتٌجى لبرامج تعلٌم الكبار  11

 فى ضوء متطلبات التنمٌة المستدامة.

نولشت عام  2118 شرٌن عٌد دكتوراه

2112 

التخطٌط لتفعٌل دور اإلعالم المدرسى فى  12

ذ الحلمة الثانٌة تحمٌك اإلنماء التربوى لتالمٌ

 من التعلٌم األساسى .

هبه دمحم رزق  ماجستٌر

 أحمد البسبونى

)نولشت فً   2111

2115 ) 

التخطٌط لمشروع مركز لتدوٌل التعلٌم  13

 بجامعة بنها .

نجالء أحمد دمحم  دكتوراه

 على شاهٌن

) نولشت فى   2113

2116 ) 

التخطٌط ألنشاء حاضنة تكنولوجٌة بجامعة  14

 بنها 

 2117نولشت  2114 عزه سالم اجستٌرم

المدارس الثانوٌة الفنٌة الصناعٌة تطوٌر  15

 مؤشراتفى ضوء المتمدمة فً مصر 

 المٌمة المضافة .

 2117نولشت  2114 ابراهٌم أسماء ماجستٌر



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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دور الخدمات األلكترونٌة التى تمدمها  16

وزارة التربٌة والتعلٌم فى حل مشكالت 

 األدارة المدرسٌة .

على دمحم  اجستٌرم

المغربى مطاوع 

 تربٌة المنوفٌة

 لٌد األعداد 2113

 2118نولشت  2113 الطاهره ماجستٌر الجهود التربوٌة للمجلس المومى للمرأة 17

التخطٌط لبرامج التنمٌة المهنٌة ألخصائً  18

المسرح المدرسً فً ضوء أحتٌاجاتهم 

 التدرٌبٌة . 

 2117نولشت  2113 شهوان صبرى ماجستٌر

تطوٌر وحدات التدرٌب والجودة بمدارس  19

التعلٌم الثانوي العام فً مصر فً ضوء 

 فلسفة التمٌز التدرٌبً " تصور مستمبلً "

أٌمن عبد العظٌم  دكتوراه

عبد الحلٌم 

 إبراهٌم

 2119نولشت  2115

تطوٌر التعلٌم الفنى فى ضوء الخطة  21

 فى مصر  2131األستراتٌجٌة 

 لٌد اإلعداد 2115 ابتسام دكتوراه

الكفاٌة الداخلٌة لمعاهد المراءات األزهرٌة  21

 دراسة تموٌمٌة  –بجمهورٌة مصر العربٌة 

أشرف سعد دمحم  ماجستٌر

 عبدلعال

 لٌد اإلعداد 2115

دور مؤسسات المجتمع المدنً فً تنمٌة لٌم  22

 المواطنة فً المجتمع الكوٌتً.

مشاعل غالً  دكتوراه

 الخرٌنجدمحم سالم 

 لرشٌديا

 

 لٌد اإلعداد 2117

تطوٌر مؤسسات رٌاض األطفال فً لٌبٌا  23

 فى ضوء متطلبات الطفولة المستمبلٌة 

 لٌد اإلعداد 2115 سالمٌن دكتوراه

 لٌد اإلعداد 2115 هاله  فى مصر  رٌاض األطفالتطوٌر مؤسسات  24

تعمٌم التعلٌم األساسً فً مصر فً ضوء  25

(  2131-2115ة )األهداف األنمائٌة لأللفٌ

 تصور ممترح 

رجب فرج  فرج دكتوراه

 أبو سلٌمان 

 لٌد اإلعداد 2115

الخطةاألستراتٌجٌة المومٌة إلصالح التعلٌم  26

 ..دراسة نمدٌة  2117/2112لبل الجامعً 

 2119نولشت  2115 دمحم فتحى دكتوراه

متطلبات تفعٌل دور التعلٌم الجامعً فً  27

ل بجمهورٌة تلبٌة احتٌاجات سوق العم

 2119نولشت  2118أسامة دمحم  ماجستٌر 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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مصر العربٌة فً ضوء خبرات بعض 

 الدول

 الجمٌل عبدالعال

متطلبات إستدامة الجودة واألعتماد بمدارس  28

 التعلٌم األساسً فى مصر ) دراسة حالة (

 لٌد اإلعداد 2118 صبري شهوان دكتوراه

التخطٌط األستراتٌجً للتعلٌم الثانوي  29

الزراعً المصري فً ضوء متطلبات 

 األلتصاد األخضر 

 لٌد اإلعداد  2119 اسماء ابراهٌم  دكتوراه 

التخطٌط األستراتٌجً لألكادٌمٌة المهنٌة  31

 للمعلمٌن فً ضوء متطلبات العصر الرلمً 

 لٌد اإلعداد  2119 جٌهان  دكتوراه 

 

 -:( الرسائل العلمٌة التى تم اإلشتران فى منالشتها ز) 

 م عنــــــوان الرســـــــــــالة نوع الرسالة اسم الباحث تارٌخ المنالشة

2116عام  تصور مستمبلى لتطوٌر دور الوحدات ذات  ماجستٌر سماح زكرٌا أحمد 

 الطابع الخاص بالجامعة  لخدمة  المجتمع.

1 

2117عام  دور النشاط المدرسى فى تنمٌة ثمافة  ماجستٌر والء محمود عبدهللا 

المدرسة لدى تالمٌذ الحلمة الثانبة من 

 التعلٌم األساسى.

2 

2118عام  عبد الرحٌم محمود  

 سٌد أحمد أبو شادى

دور التربٌة فى مواجهة الزواج غٌر   دكتوراه

الرسمى بٌن شباب الجامعة ) من منظور 

 إسالمى ( ،

3 

2118عام  عزة محمود دمحم  

 سلٌمان

دات النهضة الخطاب التربوى فى فكر رائ ماجستٌر

النسائٌة المصرٌة الحدٌثة فى الفترة من 

م 1952الى  1911  

4 

التخطٌط لتفعٌل الوظٌفة التربوٌة لألبنٌة  دكتوراه إٌمان شولى 2111عام 

 التعلٌمٌة بمدارس التعلٌم األساسً بمصر

5     

2111عام  السٌد دمحم  جٌهان 

 شبٌب

تصور ممترح لتوظٌف شبكة تعلٌمٌة فى  ماجستٌر 

لمستوى لبل الجامعى .ا  

6 

2111عام  عاشور ابراهٌم   التخطٌط لتطوٌر أداء المدرسة األبتدائٌة فى  دكتوراه 7 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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 ضوء مؤشرات المٌمة المضافة   الدسولى عٌد

معهد  2113

الدراسات التربوٌة 

 جامعة الماهرة

على عبد الخالك 

 عبدهللا لاٌد

صناعة المرار فى الجامعات الٌمنٌة فى  دكتوراه

ء التحوالت اإلدارٌة فى مجتمع ضو

 المعرفة .

8 

معهد الدراسات  0268

 التربوٌة جامعة الماهرة
دمحم عبدهللا دمحم 

 الشدٌدة

الوعى السٌاسى لطالب التعلٌم الجامعى  دكتوراه

دراسة تحلٌلٌة . –بالٌمن   

9 

تربٌة  2114

 الزلازٌك

نهى صبحى شحاته 

 على

ستبعاد رعاٌة أطفال الشوارع بٌن األ ماجستٌر

 األجتماعى والحرمان التربوى

11 

تطوٌر مراكز البحث العلمى بالجامعات  دكتوراة هناء دمحم دمحمى هٌكل 2114

المصرٌة فى ضوء متطلبات الجامعة 

 المنتجة ، رؤٌة استراتٌجٌة .

11 

وفاء عبد الفتاح  2114

 محمود ابراهٌم

مداخل التخطٌط التربوى فى ضوء  دكتوراه

رٌة المعاصرة " دراسة التحدٌات الحضا

 مستمبلٌة "

12 

دمحم شكرى حامد  2115

 التالوى

الجهود التربوٌة للمنظمات األسالمٌة  دكتوراه

العالمٌة فى ضوء التحدٌات الثمافٌة 

 المعاصرة .

13 

كلٌة البنات 2115

 جامعة عٌن شمس

محمود نافذ دمحم 

 الناطور

تفعٌل الدور التربوى للمخٌمات الصٌفٌة  دكتوراه

الجامعات الفلسطٌنٌة فى ضوء خبرات ب

 بعض الدول .

14 

جامعة الدول  2116

العربٌة ، المنظمة 

العربٌة للتربٌة 

والثمافة والعلوم 

،معهد البحوث 

 –والدراسات العربٌة 

لسم البحوث 

والدراسات التربوٌة، 

 الماهرة

عالء نبٌل محمود 

 لبد

تصور ممترح لتطوٌر التعلٌم العالً  دكتوراة

ٌنً المفتوح فً ضوء معاٌٌر الجودة الفلسط

 الشاملة .

15 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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2116أغسطس   األبتدائٌةتطوٌر المعاهد تصور ممترح ل ماجستٌر عبدالمنعم سالم أمال 

متطلبات ثمافة األبداع . األزهرٌة فى ضوء  

16 

15/7/2117 لطالب ذوي لالخدمات الممدمة تطوٌر  دكتوراه على حسن على  

الكوٌت فً األحتٌاجات الخاصة بجامعة 

لعدالة األجتماعٌة   ضوء متطلبات تحمٌك ا  

17 

كلٌة  29/12/2118

جامعة  –التربٌة 

المنوفٌة بشبٌن الكوم 

  

دور األدارة الذاتٌة فً تفعٌل المشاركة  ماجستٌر  دمحم محمود بدر 

 المجتمعٌة بمرحلة التعلٌم األعدادي . 

18 

 ل

  -ها :الدورات التدرٌبٌة التى تم الحصول علٌ) ح (

  دورة الرخصة الدولٌة  لمٌادة الحاسب األلىICDL )ضمن مشروع تطوٌر كلٌات التربٌة (

 .0224وذلن فى عام 

 : بعض دورات تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  وهده الدورات هى-  

  86/8/0225 – 03/8/0225أخبللٌات وآداب المهنة وذلن فى الفترة من . 

 08/6/0225 – 02/6/0225ن فى الفترة من إدارة الولت وضغوط العمل وذل . 

  7/7/0225 – 4/7/0225إتخاذ المرارات وحل المشكبلت وذلن فى الفترة من. 

  06/60/0225 -04/60/0225الجوانب المالٌة وذلن فى الفترة من. 

  67/6/0226 – 65/6/0226الجوانب المانونبة  وذلن فى الفترة من. 

 1/0/0226 – 7/0/0226  األتصال الفعال وذلن فى الفترة من . 

  6/8/0226 – 5/8/0226الساعات المعتمدة وذلن فى الفترة من  . 

  04/3/0226 – 00/3/0226إدارة البحث العلمى وذلن فى الفترة من . 

  68/1/0226 – 66/1/0226إستخدام التكنولوجٌا فى التدرٌس وذلن فى الفترة من. 

 تعلٌمٌة ببرامجها الثبلثة  ) استخدام أجهزة التكنولوجٌة الحدٌثة لعرض وإنتاج المواد ال
                                   العرض التعلٌمٌة وصٌانتها ، وإنتاج المواد التعلٌمٌة ، وتصمٌم الموالف التعلٌمٌة ( وذلن فى                                      

 وعلى مدى تسع أٌام . 0226شهر مارس 

 

 

 :اإلنتاج العلمى  : بٌان بمجمل ) ط (

رسالة ماجستٌر بعنوان : دراسة تموٌمٌة للكفاٌة الخارجٌة لكلٌة التربٌة جامعة بنها ،  - أ

6136 . 

 

رسالة دكتوراه بعنوان : التخطٌط لبعض برامج كلٌات التربٌة المصرٌة بأستخدام أسلوبً  - ب

 . P.E.R.Tدلفى وبٌرت 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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 -الممدم  لوظٌفة "أستاذ مساعد:األنتاج العلمً  -ج

 6- المهر فى التعلٌم المصرى " دراسة تحلٌلٌة " ،مجلة كلٌة التربٌة ببنها ،  : نادٌة حسن
 .) بحث مشترن (.  658 - 35، الجزء األول ،ص ص.   6117عدد أبرٌل 

 0- التربٌة وتنمٌة الوعى المائى " دراسة تحلٌلٌة لدور بعض المؤسسات  : نادٌة حسن
، ص  0226، أكتوبر  00لتربٌة  العربٌة ، العدد التربوٌة فى مصر " ،مجلة مستمبل ا

 . ) بحث مشترن (. 656 – 38ص.

 8-  نادٌة حسن : تصور ممترح لتطوٌر نظام تعلٌم البنات فى المملكة العربٌة السعودٌة على
ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة ) مدخل تخطٌطى ( ، مجلة مستمبل التربٌة العربٌة ، المجلد 

 .) بحث فردى ( 074- 028، ص ص.  0220أكتوبر  ، 07الثامن ، العدد 

 4-  نادٌة حسن : تصور مستمبلى لبناء دستور أخبللى للبحث العلمى فى مصر فى ضوء
 0224، ٌباٌر  80عصر المعلوماتٌة ، مجلة مستمبل التربٌة العربٌة ، المجلد العاشر ،العدد 

 ) بحث فردى ( 058 – 605، ص ص.

 5-ى لتفعٌل مشروع المدرسة المنتجة فى ضوء اشكالٌات الوالع نادٌة حسن : تصور مستمبل
، أبرٌل  57وسٌنارٌوهات المستمبل ، مجلةكلٌة التربٌة ببنها ، المجلد الرابع عشر ، العدد 

 )بحث فردى (. 54 – 6، ص ص. 0224

 6-   نادٌة حسن : تمٌٌم أداء األستاذ الجامعى فى ضوء معاٌٌر الجودة ، مجلة دراسات فى
، مركز دراسات التعلٌم الجامعى ، جامعــة عٌن 0225ٌم الجامعى ، العدد الثامن ، أبرٌل التعل

 شمس  ) بحث مرجعى (
 
 
 

 "لممدم لوظٌفة "أستاذ ا بٌان باإلنتاج العلمى)  ى ( 

 مبلحظات تارٌخ النشر جهة النشر عنوان البحث م

تفعٌل دور التربٌة فى تنمٌة اإلرادة األنسانٌة     1

 ع وسٌنارٌوهات المستمبل "  ."الوال

مجلة كلٌة التربٌة ببنها 

، المجلد السادس عشر 

 . 68، العدد 

 

 م.2116أكتوبر 

 تم نشره

 بحث مشترن

التخطٌط لمشروع كلٌة إلكترونٌة بأستخدام أسلوب  2

P.E.R.T 

مجلة مستمبل التربٌة 

العربٌة ، المجلد الرابع 

 . 49عشر ، العدد 

 

 2118ٌناٌر 

 تم نشره

 حث فردىب



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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 ) ن ( أبحاث منشورة :

تفعٌل دور التعلٌم الجامعى فى تأسٌس مجتمع  3

 المعرفة " روٌة مستمبلٌة ".

المؤتمر السنوى الثالث 

للمركز العربى للتعلٌم 

والتنمٌة ، " توظٌف 

المعلوماتٌة فى ثمافة 

األجٌال العربٌة ) رؤى 

وأستراتٌجٌات تربوٌة ( 

 ، الماهرة ، برج سما .

 

فبراٌر  5-7   

2118 

 تم نشره

 بحث مشترن

التجدٌد التربوى لمرحلة التعلٌم لبل الجامعى فى  4

ضوء نظرٌة الذكاءات المتعددة ،" تصور ممترح 

." 

مجلة دراسات تربوٌة 

مجلة كلٌة  –ونفسٌة 

التربٌة 

 . 67بالزلازٌك،العدد

 

 2111أبرٌل

 

 تم نشرة

 بحث مشترن

نحو مشروع تربوى عربى إصالحى فى ضوء  5

 ستجابة " تصور ممترح ".مبدأى التحدى واأل

 

مجلة مستمبل التربٌة العربٌة، 

 63العدد المجلد السابع عشر 

 

 2111أبرٌل 

 

 تم نشره بحث فردى

 

 

 

 

6 

 

دراسة  –مرحلة مابعد الحداثة وتداعٌاتها التربوٌة 

 تحلٌلٌة ألبعاد األزمة وإمكانٌة المواجهه .

 

مجلة كلٌة التربٌة ببنها 

 . 85، العدد22،المجلد 

 

 

 2111ٌناٌر 

 

 تم نشره

 بحث فردى

تحدٌد األحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن فى ضوء  7

 متطلبات مجتمع المعرفة .

مجلة مستمبل التربٌة 

 العربٌة 

 بحث فردى   –تم نشره  2111ماٌو 

ٌاسة  نات األجنبٌة ودورها فً توجٌه السالمعو

 التعلٌمٌة بمصر المعاصرة .

كلٌة التربٌة جامعة  مجلة

 بنها 

 منشور 

تصور ممترح لمركز التعلٌم العالً الدولً بجامعة 

 بنها 

مجلة كلٌة التربٌة جامعة 

 بنها

 0265منشور عام  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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خل التخطُط األستراتُجٍ لمؤسساث التعلُم الجامعٍ مذا

فً ضىء معاَُر الجىدة واألعتماد ) جامعت بىها ومىرجاً 

). 

ىىٌ المؤتمر الذولً الس 

الثامه للمركز العربٍ 

للتعلُم والتىمُت باألشتراك 

مع جامعت عُه شمس ، 

األتجاهاث الحذَثت لجىدة 

واعتماد مؤسساث التعلُم 

الجامعٍ والعالٍ )المعاَُر 

،دار الضُافت واِلُاث ( 

 بجامعت عُه شمس .

/دَسمبر 7-5مه 

5105 . 

 0265منشور عام 

متطلبات  تطوٌر التعلٌم العالً المصري فى ضوء

 التدوٌل 

مجلة كلٌة التربٌة جامعة 

 بنها

 0265منشور عام  

"التربٌة المدنٌة وبناء الشخصٌة المتكاملة ...رؤٌة 

استراتٌجٌة لدور مؤسسات التعلٌم لبل الجامعً فً مصر 

." 

الملتمى العلمً األول  

لمركز المعلومات 

والخدمات التربوٌة 

والنفسٌة والبٌئٌة ) 

CEIPES ربٌة ( " الت

المدنٌة وبناء اإلنسان 

المعاصر " ، كلٌة التربٌة ، 

 جامعة بنها .

 0األحد الموافك 

  0267ٌولٌة 

 منشور

أخبللٌات البحث العلمً فً الجامعات وتداعٌاتها 

على التربٌة األخبللٌة للطبلب وانعكاس ذلن على 

 المجتمع 

المؤتمر العلمى الثالث 

للجمعٌة العربٌة للمٌاس 

التعاون مع والتموٌم ب

المجلس العربً لؤلخبلق 

والمواطنة " التربٌة 

األخبللٌة وبناء األمة فى 

 عالم متغٌر ".

أكتوبر    6

0266 

 النشر  مت

للمعلمٌن من وجهة برامج التنمٌة المهنٌة  " تموٌم  

 نظرهم ".

 

 

الندوة العلمٌة األولى  

للجمعٌة العربٌة للمٌاس 

والتموٌم بعنوان " برامج 

المهنٌة للمعلمٌن  التنمٌة

فى المٌزان " والمنعمدة فً 

كلٌة التربٌة جامعة عٌن 

 .شمس 

 

 

 67سبت ال

 0266دٌسمبر 

 النشرتم 

المؤتمر الدولً السنوي  ....؟المدرة التنافسٌة للجامعات العربٌة وهم أم حمٌمة 

العاشر للمركز العربً 

الى  62الفترة من 

 0263فبراٌر  60

 النشرتم 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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 للتعلٌم والتنمٌة 

المدرة التنافسٌة للجامعات  

ً مجتمع المعرفة العربٌة ف

) الوالع  واتجاهات 

 المستمبل ( 

 60الى  62الفترة من 

  0263فبراٌر 

المركز العربً  –الماهرة  

 للتعلٌم والتنمٌة " أسد

معاٌٌر جودة البحث العلمً وتجسٌر الفجوة بٌن مخرجاته 

 تحلٌلً ومتطلبات التنمٌة المستدامة.... مدخل

 

 

 بحث ممدم الى 

المؤتمر الدولى السنوى 

 الحادى عشر

مستمبل المكون المعرفى 

للتنمٌة المستدامة )التعلٌم 

 والبحث العلمى نموذًجا(

 63إلى  66)فى الفترة من 

دار  –( 0261فبراٌر 

الضٌافة بجامعة عٌن 

 الماهرة -شمس 

 

 

 66الفترة من فى 

فبراٌر  63إلى 

0261 

 تم النشر 

ٌل دور التنمٌة المهنٌة فً تحمٌك التمٌز المهنً تفع

 تصور ممترح  –للمعلم 

المؤتمر الدولً الثالث 

لمركز تنمٌة لدرات أعضاء 

هٌئة التدرٌس والمٌادات 

بعنوان بجامعة بنها 

تطوٌر برامج التدرٌب "

بالمؤسسات العربٌة 

لتحمٌك المدرة التنافسٌة 

والتمٌز فً عصر األبتكار 

 "ورٌادة األعمال

 –لاعة األحتفاالت الكبرى 

 جامعة بنها 

 

 

فً الفترة من 

مارس  02-06

0261  

 

 تم لنشر



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌرالمستمروالتأهٌللبلعتمادبرنامج
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الرٌادة األستراتٌجٌة مدخل لتحمٌك المٌزة التنافسٌة 

 فً المؤسسات التعلٌمٌة....دراسة تحلٌلٌة المستدامة

 

المؤتمر الدولى السنوى 

االبتكار "عشر الثانً

والرٌادة اإلستراتٌجٌة 

لٌمٌة لتعللمؤسسات ا

والبحثٌة: خٌارات 

دار الضٌافة  -لبلستدامة 

 –بجامعة عٌن شمس 

 ة.الماهر

فى الفترة من 

فبراٌر 65-67

0202 

 النشر  تم


