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الةـــان حـيـب  
 ا.د حنان أحمد محمد رضوان: األسم 

 الوظيفة الحالية : استاذ ورئيس قسم أصول التربية / كلية التربية /جامعة بنها

 8/4/9102تاريخ شغلها : 

 

 المؤهالت العلمية :

ـــــة -0 ـــــوم وتربي ـــــالوريوس ول ـــــدير وـــــام 0280وـــــام بك ـــــوجا بت  شـــــعبة بيول
 من كلية التربية / جامعة بنها. جيدجدا مع مرتبة الشرف األولا

 .0281دبلوم خاص فا التربية وام  -9

ماجســـــتير فـــــا التربيـــــة تخصـــــص اصـــــول تربيـــــة بت ـــــدير ممتـــــا  فـــــا  -1
02/8 /0281 

راه الفلســـــفة فـــــا التربيـــــة تخصـــــص أصـــــول التربيـــــة اوتبـــــارا مـــــن دكتـــــو  -4
2/4 /0229. 

 التدرج الوظيفا :

 .99/8/0289معيد بكلية التربية ببنها اوتبارا من -0

/ جامعــــة بنهــــا مــــدرس مســــاود ب ســــم أصــــول التربيــــة بكليــــة التربيــــة -9
 .8/0281/ 02بارا من تاو



/ 11/6مـــن  مـــدرس ب ســـم أصـــول التربيـــة بكليـــة التربيـــة ببنهـــا اوتبـــارا-1
0229. 

اســـتاذ مســـاود ب ســـم أصـــول التربيـــة بكليـــة التربيـــة ببنهـــا اوتبـــارا مـــن  -4
90/01/9111. 

أســــــــتاذ ب ســــــــم أصــــــــول التربيــــــــة بكليــــــــة التربيــــــــة ببنهــــــــا اوتبــــــــارا -5
 .95/00/9112من

 .9102/ 8/4رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية ببنها اوتبارا من -6

 

 ونوان الماجستير : 

ـــة " دور التكنولوج  ـــا مواجهـــة مشـــكالت المدرســـة ال انوي ـــة ف ـــا التعليمي ي
  العامة فا مصر" 

"The Role of education technology in facing the 

Problems of the general secondary school in Egypt" 

 ونوان الدكتوراه :

" دور المدرســة الفنيــة الصــناوية فــا طكســاق الاــالق ال ــيم الال مــة لمواجهــة    
 ير التكنولوجا فا المجتمع المصرى المعاصر " .التغ

"The Role of the technical industrial schools in student's 

Acquisition of the necessary values for facing the 

technological change in the contemporary Egyptian 

society"    



 

3- Language skills  

Language Reading Speaking Writing 

 Arabic   Excellent Excellent Excellent 

    English Excellent Excellent Excellent 

     French Good Basic Good Basic Good Basic 

 

 

3- Membership of professional bodies: 

- Association of Modern Education. 

- The Egyptian Society for Environmental Studies. 

4- Academic 

      4-1    Courses at under graduate level: 

- Educational  sociology 

- Philosophy of Education. 

- History of education. 

- Teaching profession. 

- Educational planning. 

- Future studies. 

    4-2 1    Courses at post graduate level: 

- Education systems. 

- Economics of Education. 



- Sociology of education. 

- Research Methods. 

 

4-3    Area of research: 

 

- Strategic  Planning. 

- Sociology. 

- Technology education. 

- Philosophy of Education. 

4-4   Ph.D. / Msc Supervision :   

 الـدرجة التسجيل تاريخ  الطالب اسم        
 لها المسجل

 المناقشة تاريخ الموضوع

 الرشيد وبد السيد كامل -1
. 

 معلما طوداد نظام لتاوير م ترح تصور  ماجستير 01/6/0228
 ضوء فا مصر فا الصناوا التعليم

 . المجتمعية المتغيرات

9111 

 أبو نبيه اهلل وبد وحيد -2
  السعود

   فا المدرسا للمسرح التربوى الدور   ماجستير 05/6/9110
   األساسـا الـتعليم من ال انية الحل ة

 (ال ليوبية محافظة ولا حالة دراسة(

9116 

 الفتاح وبد وفاء -3
 .طبراهيم محمود

 قبل التعليم تاوير فا المجتمعبة المشاركة  ماجستير 90/6/9115
 . ال ليوبية محافظة فا الجامعا

4/1/9112 

 بحـرية الووا تنمية فا الجامعة دور  ماجستير   9111/   6  دىمحم محمد هناء  -4
 دراسة" االبها لدى الرأى ون التعبير
 فرع ال قا يق جامعة اـالق ولا ميدانية

   "بنها

 

5/4/8002 



 وبد يوسف نورا  -5
  يوسف ال وى

06

06/6/9111
. 

 لدى الحدسا التفكير تنمية فا التربية دور ماجستير ماجستي
 . األساسا التعليم لةمرح تالميذ

 9108   

0  اهلل وبد محمود والء -6

02/6/
9118 

 نظرية ضوء فا األافال رياض تاوير دكتوراه د

 . المتعددة الذكاءات
4/6/9100 

محمد محمدى وبد  -7
 الرحمن سالم 

بمحافظة شمال ت ييم التعليم ال انوى  ماجستير   ما 
سيناء فا ضوء متالبات التنمية 

 المستدامة .

9 /9105 

أحمد محمد ولا  -8
 سليمان

دراسة ت ويمية لتجربة مؤسسة دار السالم  ماجستير      
كونتور فا التعليم بأندونسيا فا ضوء 

 مفهوم التعليم للحياة .

4 /9100 

 آمال وبد المنعم سالم -9

 
تصورم ترح لتاوير المعاهد اإلبتدائية  ماجستير  مم 

 األ هرية فا ضوءمتالبات   افة اإلبداع
10/8/9106 

ابراهيم  شيماء -11
 أحمداللي ا 

المضامين التربوية فا فكر مصافا  دكتوراة  دكتوراه  9101/ 05/4 0
 محمود

 ) دراسة تحليلية ( 

08/5/9106 

دراسة تحليلية للحركة الاالبية المعاصرة  دكتوراه د 9112/ 6 6 طيمان جمعة محمد -11
 بالجامعات المصرية .

91/1/9101 

 ابتسام أحمد السيد -12
 

 

 

 

 

06/5/9100 

 
 دكتوراه    

دور الصحف اإلقليمية فا معالجة بعض 
 قضايا التعليم المصرى "دراسة تابي ية"

99/9/9101 

 

 



التخايا لمشروع مرك  لتدويل التعليم  دكتوراه  نجالء محمد شاهين  -13
 بجامعة بنها باستخدام أسلوق دلفا وبيرت 

  

وحيد وبد اهلل نبيه   -14
 أبو السعود . 

 وراه دكت  
  

دور المسرح المدرسا فا تنمية الووا 
السياسا لدى الاالق فا مرحلة التعليم 

 األساسا )رؤية مست بلية(

08/09/9102 

آمال وبدالمنعم سالم  -15
 محمد 

الجهود التربوية للراباة العالمية لخريجا  دكتوراة 
 األ هر فا ضوء متالبات تدويل التعليم .

 ــــــــــ      

لفتاح شيماء وبد ا -16
  كا 

تحسين معدل العائد االقتصادى للتعليم  ماجستير  9106/ 91/4
الجاما المصرى فا ضوء مؤشرات ال يمة 

 المضافة.

 

االحتياجات التربوية للمرأة األمية العاملة  ماجستير   9105/ 99/09 حنان أحمد يوسف -17
فا ال ااع غير الرسما فا ضوء متالبات 

 اقتصاد المعرفة.

 

د ياسمين محم -18
 البليها ؟ حسنين

دور التعليم العام فا تنمية الووا ب  افة  دكتوراة 91/4/9106
 المواانة الرقمية .)داسة ميدانية(

 

محمد أحمد يحيا  -19
 درمان.

تاوير مراك  البحث العلما بالجامعات  دكتوراة 08/6/9106
اليمنية فا ضوء متالبات التنمية 

 المستدامة.

 

طسراء ساما وبد  -21
 .الهادى هالل

تجسير الفجوة بين التعليم ال انوى العام  ماجستير 9108/ 90/4
والمتالبات المست بلية للتعليم الجامعا 

 المصرى.

 

دراسة ت ويمية لمشروع جامعة الافل  ماجستير 9191/ 4/0 فؤادالسيد طسراء  -21
 بمصر فا ضوء أهدافها.

 

   



  العلمية الرسائل مناقشة  

 الريفية المرأة احتياجات تلبية قى اإلقليمية معاتالجا دور:  راضا أبو محمد سحر -1
 ، التربية كلية - ماجستير - " حالة دراسة " المستدامة التنمية أهداف ضوء فى

 .9116 ، بنها جامعة

 

 الطفل تربية فى اإلبتدائية والمدرسة األسرة بين التكامل:  توفيق محمد كو ر -2
 تقويمية تحليلية دراسة " العشرينو  الحادى القرن أوائل مستجدات إطار فى المصرى

 .9118 ، بنها جامعة ، التربية كلية ،- ماجستير -  "

 
 

      مصر فى لليونسكو المنتسبة المدارس مشروع:  المجد أبو السيد اهلل وبد مها -3
 . 9118 ، بنها جامعة ، التربية كلية – ماجستير  - " تقويمية دراسة "

 

لصحافة اإللكترونية نحو بعض قضايا الفكر اتجاهات ا :أيمن يسين محمد ومر  -4
-جامعة بنها  – دكتوراة  -التربوى فى ضوء التحديات الحضارية المعاصرة 

8000. 

 
المشاركة المجتمعية ودورها فى تنمية طفل ماقبل  :رباق رشاد محمد خفاجا  -5

 -هاجامعة  بن -كلية التربية النوعية  – دكتوراه –المدرسة فى مجتمع مابعد الحداثة 
8008 . 

 
: التخطيط لمدرسة المستقبل بمصر فى ضوء  مها وبد اهلل السيد أبو المجد -6

 .    8004-جامعة بنها –كلية التربية  – كتوراهد –تحديات محتمع المعرفة 

 
استراتيجية مقترحة لتطوير اإلدارة المدرسية بالتعليم قبل  محمد سعود محمدالعا ما : -7

 .9105 –لعليا للتربية الدراسات ا كلية –وراه دكت – الجامعى فى دولة الكويت



 
: الهوية الثقافية لطالب البرامج الدولية بالتعليم العام أحمد محمد مهدى الخالدى  -8

كلية الدراسات العليا  -دكتوراه -" بالمملكة العربية السعودية "دراسة إثنوجرافية
 . 8002 –جامعة القاهرة  –للتربية 

 
 التكنولوجى التطوير مراكز لتفعيل مستقبلية رؤية : المالكا السميع وبد سمير هناء  -9

 " الجيزة لمحافظة حالة دراسة"  األنترنت وجبل المعلمين بين الرقمية الفجوة لمواجهة
 .8002 – القاهرة جامعة – للتربية العليا الدراسات كلية – دكتوراه -
 

 
 

 
راسات العليا التربوية : نظام مقترح لتطوير الد طبراهيممحمد  أسماء حسن أحمد -11

–بالجامعات المصرية للتحول نحو اقتصاد المعرفة فى ضوء خبرات بعض الدول 
 .8002 -جامعة عين شمس  –كلية البنات  – دكتوراه

 
: التخطيط لبرامج التنمية المهنية ألخصائى المسرح  صبرى شهوان السيد محمد -11

-امعة بنها ج –لية التربية ك –ماجستير  –المدرسى فى ضوء احتياجاتهم التدريبية 
9101. 

 
هالة وبد السالم محمد الهادى حجاج : تصور م ترح لتاويلر التعليم األساسا  -12

كلية الدراسات العليا  -ماجستير –بمصر فا ضوء متالبات التعليم المدمج 
 .9108 –جامعة ال اهرة  –للتربية 

 



ح التعلـــيم قبـــل محمـــد فتحـــا أحمـــد بيـــوما :الخاـــة االســـتراتيجية ال وميـــة إلصـــال -13
ــــــة" 9100/9109 -9111/9118الجــــــامعا ) ــــــوراه  –( "دراســــــة تحليلي  –دكت
 . 9102-جامعة بنها  –كلية التربية 

 
ــــا  -14 ــــه الفن ــــة التوجي ــــد اهلل فيصــــل ســــمران الهــــاجرى: تاــــوير منظوم مشــــاول وب

ـــاد  ـــايير الجـــودة واالوتم ـــا ضـــوء مع ـــت ف ـــا الكوي ـــة المتوســـاة ف ـــيم بالمرحل للتعل
 .9102 –جامعة ال اهرة  –لدراسات العليا للتربية كلية ا –دكتوراة  –

4-5 .  Committees :   

 

 : أعوام عدة خالل التالية اللجان عضوية فى المشاركة     

  9119  الجامعا العام فا الكلية مجلس ون المنب  ة المكتبة لجنة وضو -0
/9111 .  

   

 الجـــامعا العـــام فـــا الكليـــة مجلـــس وـــن المنب ـــة الاـــالق شـــئون لجنـــة وضـــو -9
9111/9114 . 

 
 

 الجـــــامعا العـــــام فـــــا الكليـــــة مجلـــــس وـــــن المنب  ـــــة المعامـــــل لجنـــــة وضـــــو -1
9114/9115. 

 

ـــــة وضـــــو -4 ـــــة لجن ـــــة البيئ ـــــس وـــــن المنب   ـــــة مجل ـــــا الكلي ـــــام ف  الجـــــامعا الع
9116/9111 . 

 
 العـــــامكـــــل مـــــن  فـــــا الكليـــــة مجلـــــس وـــــن المنب  ـــــةوضـــــو لجنـــــة المكتبـــــة  -5

 .  9108/9102&    9108/ 9101 الجامعا

 
 



 خـــــالل الكليـــــة مجلـــــس وـــــن المنب ـــــق التربيـــــة أصـــــول قســـــم مجلـــــس وضـــــو -6
 . 9118/9112 وحتا 9119/9111 من األووام

 
 

ـــة وضـــو -1 ـــة الدراســـات لجن ـــة البيئي ـــة المجتمـــع خدمـــة قاـــاع وـــن المنب    وتنمي
 مســـــتوى ولـــــا9111/9118 ، 9116/9111 الجـــــامعا العـــــام خـــــالل البيئـــــة
   . الجامعة

وـــن مجلـــس الكليـــة خـــالل العـــام الجـــامعا   ـــةوضـــو لجنـــة الدراســـات العليـــا المنب  -8
9102/9191. 

 .9102/9191وضو مجلس الكلية ون العام الجامعا  -2

 

 
 

4-6 Lists of Papers: 

 . العلمية األبحاث قـائمة   
  مساعد أستاذ لدرجة للترقية قدمت  أبحاث  

 
 التربوى الخااق فا التعليم تكنولوجيا مفهوم تحليل:  رضوان محمد أحمد حنان -1

 جامعة ، التربية كلية،  التربية أصول ل سم وشر الحادى السنوى لمؤتمرا
 .0224 ديسمبر98-91 المنصورة

 

 التعليم من ال انية الحل ة فا االجتماوية الدراسات أهداف تحليل:  رضوان أحمد حنان -2
 جامعة ، التربية كلية مجلة ، العالمية السياسية التحديات ضوء فا األساسا
 .0225 أغساس ، 50/ دالعد ، األ هر

 

 التربية كلية مجلة ، الع اد وب ريات فا اإلبداع تربية م ومات:  رضوان أحمد حنان -3
 .0226 يونيو ، 94/العدد ،01/ المجلد ، ببنها

 

  محمود نجيق  كا فكر فا التربوية وتابي اته الع ل مفهوم:  رضوان احمد حنان -4
 . 0221 أكتوبر ، 11/ ددالع ، 8/  المجلد ، ببنها التربية كلية مجلة

 



 اللغة لمفهوم واللغوية التربوية التابي ات:  النصر أبو سميحة ، رضوان أحمد حنان -5
 .9119 يناير ودد ، ببنها التربية كلية مجلة ، محمود نجيق  كا فكر فا

 ضوء فا الفكرية التربية مدارس تاوير:  النصر أبو سميحة ، رضوان أحمد حنان  -6
 العربية التربية مست بل مجلة " ميدانية تحليلية دراسة"  المعاصرة الخبرة
 .9111 يناير ،98/ العدد ، 1/المجلد

  أستاذ لدرجة للترقية قـدمت أبحاث 

 والجمعيات الجامعة بين التنموية للشراكة استراتيجا تصور:  رضوان أحمد حنان -7
 رؤية " لعرباا الجامعا التعليم مست بل مؤتمر( ،  نموذجا المرأة قضايا)  األهلية
 وين وجامعة والتنمية للتعليم العربا المرك  بين بالتعاون والمنع د " تنموية
 .9114 مايو 5 -1 من الفترة فا شمس

 المجتمع ومؤسسات الجامعة بين للشراكة استراتيجا تصور:  رضوان أحمد حنان -8
 ،01 /المجلد،  العربية التربية مست بل مجلة ،  البيئة قضايا لمعالجة المدنا
 . 9111 طبريل ، 45 العدد

 وسيناريوهات الواقع  " السكانية للمشكلة التربوية األبعاد:  رضوان أحمد حنان -9
 . 9118 طبريل ،01/ العدد،  الجامعا التعليم فا دراسات مجلة ، " المست بل

 دراسة)  االجتماوا التغيير فا ودورها الصوفية الفكرة:  رضوان أحمد حنان -11
 ، العربية التربية مست بل مجلة ،(  محفوظ لنجيق الروائا اقالخا فا تربوية
 .9118 ديسمبر ، 54/العدد ، 04/  المجلد

 رؤية)  الحدا ة مابعد مجتمع فا للمعلم المتغيرة األدوار:  رضوان أحمد حنان -11
 ، األول/  األول الج ء ، شمس وين جامعة ، التربية كلية مجلة ،(  مست بلية

 . 9112 يناير ، 11/  العدد

 المعلومات وتكنولوجيا نظم ولا التدريق مشروع دور:   رضوان أحمد حنان -12
 التعليم متالبات ضوء فا التدريس هيئة ألوضاء المهنية التنمية فا بنها بجامعة
 . 9112 ،  العربية التربية مست بل مجلة ،  "ت ويمية دراسة " ااإللكترون
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 وأوراق والتنظيم بالحضور  العمل وورش العلمية المؤتمراتو  الندوات فى المشاركة 

 . العمل
 للمرأة ال وما المجلس لفرع السادس المؤتمر أومال فا المشاركة -1

 تصور" ون ومل بورقة(  للمرأة االقتصادى التمكين)  ونوان  تحت
 والمجتمع والجامعة للمرأة القومى جلسالم بين التنموية للشراكة استراتيجى

 .  "نموذجا القـليوبية محافظة – المرأة قضايا لدعم المدنى
  " القـليوبيــة بمحافظــة الســنان قضــايا " عاان عماال ورشااة فااى كماانظم المشاااركة -2

 االستراتيجى التخطيط لمفـاهيم العملى التطبيق  " بعنوان عمل ورقة إلى باإلضافة
 . " القـليوبية بمحافظة السنانية للمشنلة

" والتــا نظمتهــا  " تقيــيم األ ــر البي ــىالمشــاركة فــا ورشــة ومــل وــن  -3
 جامعة بنها بالتعاون مع جها  شئون البيئة.

 ال انا العربا – العاشر السنوى ال وما المؤتمر فعاليات فا بالحضور المشاركة -4
 ( ىالعرب الوطن فى المستقبل جامعة):  بعنوان الجامعا التعليم تاوير لمرك 
 ديسمبر 98-91 من الفترة خالل شمس وين جامعة – الضيافة بدار و د والذى

9111 . 

)          بعنوان وشر الحادى السنوى المؤتمر فعاليات فا بالحضور المشاركة -5
 الجمعية نظمته والذى(  والعشرين الحدى القرن فى النظامى غير التعليم

 الجامعى التعليم تطوير مركز مع باإلشتراك يةالتعليم واإلدارة المقارنة للتربية المصرية
 .8004 يناير84/85 من الفترة فى ، شمس عين بجامعة

 العربى)  عشر الثالث السنوى القومى المؤتمر فعاليات فى بالحضور المشاركة -6
 القرن فى العربية الجامعات " بعنوان الجامعى التعليم تطوير لمركز(  الخامس
 .8002 نوفمبر 82-62 من الفترة خالل " والرؤى عالواق":  والعشرين الحادى



 العربى) عشر الخامس السنوى القومى المؤتمر فعاليات فى بالحضور المشاركة -7
 خطة نحو " عنوان تحت شمس عين بجامعة الجامعى التعليم تطوير لمركز(  السابع

  .9118 نوفمبر 94-91 من الفترة خالل " العربى الجامعى للتعليم استراتيجية

  بالجامعة أخرى أنشطة   

 .60/2/8002-84 البيئة لحماية األول اإلقليما األسبوع فاعليات فى المشاركة -1

 .82/2/8002-80 البيئة لحماية ال الث اإلقليما األسبوع فاعليات فى المشاركة -2

        الجامعى للعام بالجامعة السكانية الدراسات وحدة أنشطة فى المشاركة -3
8002/8002. 

  إلدراجها بالقسم الخاصة والمعلومات البيانات جمع اآلن ويتم ، ل سمل موقع إعداد -4
 : فى دورة على الحصول بعد وذلك ، الجامعة موقع على لتحميله تمهيدا ، بالموقع

Web publishing using Front Page . 3/2009. 

 : خالل من والعام الجامعى التعليم تطوير أعمال فى المساهمة -5

 . 9112 حتا 9111 من  األووام خالل الجامعا المعلم طوداد دورات -

 دورات  نشر   افة المعايير ال ومية لرياض األافال فا طاار " مشروع تحسين   -

 التعليم فا مرحلة الافولة المبكرة " .       

  العملى التدريب فى المشاركة -6

   العملية لتربيةا فا(  وام دبلوم)  العليا الدراسات االق مجمووات ولا إلشرافا     
 . 9112 حتا 9114من األووام خالل ال ليوبية محافظة بمدارس     

 عليها الحاصلة التدريبية الدورات    

 .ICDL 1/9115 الحاسوق ل يادة الدولية الرخصة -1

 : اآلتية البرامج فا التدريس هيئة أوضاء قدرات تنمية مشروع دورات -2



 . 1/9115 المهنة وآداق أخالقيات -

 .9115/ 6 العمل وضغوا الوقت طدارة -

 .09/9115 المالية الجوانق -

 .1/9116 المشكالت وحل ال رارات طتخاذ -

 .6/9116 التدريس فا التكنولوجيا استخدام -

 .8/9116 العلما البحث طدارة -

 .6/9118 التنافسية البحوث -

 .1/9118 التعليمية العملية فا الجودة معايير -

 : اآلتية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ولا التدريق مشروع دورات -3

 

- Using Computers and Managing Files.    12 /2008. 
- Presentation.   12/2008. 
- Spreadsheets.  12/2008. 

Web publishing using Front Page . 3/2009 
  .Intel  Educationاألساسيات التابعة لبرنامج انتل للتعليم دورة  -4

جامعة   -كلية التربية  –فية توظيفها فا التدريس ت نيات التعليم وكي دورة -5
 .8005عين شمس 

  . TOT 6 /8002دورة  -6

 المعايير األكاديمية المرجعية ل ااع كليات التربية وتوصيفدورة " -7
وداد المصفوفات وخرائا المنهج " وذلك فى البرامج والم ررات وا 

 .82/6/8002-82الفترة من 

 
 



ــي م -ســابعا  ــة ف جــال نظــم طدارة الجــودة / مشــرووات تاــوير األنشــاة المختلف
 التعليم :

 
 

تصااميم ) مثاال  فااى عملياات التعلاايم والاتعلم  وتوظيفهااا التقنيااات الحديثاة اساتخدام -ا
 موقع إلكترونى ( -موقع ويكى  –بوربوينت  –إنشاء فيديو  –كتاب إلكترونى 

 
حاااااث تطبيااااال أسااااااليب جديااااادة فاااااى تااااادريس المقاااااررات تعتماااااد علاااااى الاااااتعلم بالب -ب

الاااتعلم القاااائم علاااى  –الاااتعلم مااان خاااالل األقاااران  –الاااتعلم التعااااونى  - واالستكشااااف
 (.  الذاتىالتعلم  – المشروعات

 
اتخااااااذ  وجاااااارى  بالقسااااام واقتاااااراح دبلوماااااات جديااااادةمشاااااروع تطاااااوير الااااادبلومات  -ج

 خطوات فعلية لتنفيذها فى إطار الالئحة الجديدة .
 مجلس الكلية منها : مقترحة تمهيدا لعرضها علىمشروعات  -د
 

 مشروع إلنشاء مركز لمصادر التعلم . -
 مشروع إلنشاء معامل افتراضية . -
 إنشاء مركز للمشروعات والدراسات البيئية . -
 مشروع لمحو أمية المرأة الريفية وتمكينها . -
 مشروع القرية النموذجية .  -
 مشروع لتطوير التعليم بالقليوبية فى ضوء التجربة اليابانية . -
وع إلستحداث دبلومات مهنية جديدة فى مجال إعداد معلم مادارس مشر  -

 المستقبل   ، وفى مجال التعليم المستمر والتمكين لسول العمل.
 

 
)الحلقة األولى من مشروع تطوير نظام إعداد معلم المرحلة اإلبتدائية  -ها 

 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية التعليم األساسى( 
 


