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 من : ــوتتض* 

 بيان الحالة . :   أولا 

خطط ف رتططمل  ميططة بلييططة التمبيططة  اممططة األنشطط ة الميميططة والت بي يططة  :   ثانياا 

/  0991حتطط   0990/ 0991ل مططن  الزقططازي/ / رططمه بنيططا رطط  ال تططم

حتط  تاميخطة  6112وب اممطة بنيطا رط  ال تطمل مطن   ( ، بمصم  0991

  . ( بمصم

األنش ة الميمية والت بي يطة خط ف رتطمل  ميطة بلييطة التمبيطة بصط لة   :   ثالثاا 

 . ( 0991/6112سي نة  مان   –محارظة ظ ام  –

ا مل الممف بليية التمبية  اممطة بنيطا األنش ة الميمية والت بي ية خ ف رت : مابما

 وحت  تاميخة(. 6112ر  ال تمل من  
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 انثٍاناخ انشخصٍحأوالً : 

 جماؿ محمد محمد أبو الوفا .  : م ــــــــــــــــــــــالس
 ـ .  ?>@8/  </  @9 :  د ــــخ الميـــتامي
 ج.ـ.ع .  – القميوبية محافظة –بنها مركز  –ساحؿ دجوى  :  د ــــالميف ــــــــمح
 بنها .  –المنشية  –برج الفاروؽ  –شارع النزهة  ;9 : ة ـــــف اإلقامــــــمح

 .  أستاذ  :  الوظي ة الحالية 
دارة تعميمية .  : ام ــالتخصص الم  تربية مقارنة وا 

 إدارة تعميمية .  : التخصص الدقي/ 
 دارة التعميمية . التربية المقارنة واإل:    ــــال سم الميم

 مصري .  : ة ـــــــــــــــال نسي
 .  متزوج ويعوؿ  : الحالة ال تما ية 

 بنها .  جامعة –كمية التربية  : ف ــــــــة الممــ ي
 التعميمية.  واإلدارةقسـ التربية المقارنة ورئيس أستاذ  : ة ــــــــــــــالوظي 
  >?8>98::68لمنزؿ : ا 8==<;;;=68المحموؿ : :  ات ـــــالتيي ون

 وجهح انتخرج انمؤهالخ انعهمٍح ثانًٍا : 

  كميػة  – ـ8?@8دور مػايو  –شػعبة طبيعػة وكيميػا   –بكالوريوس عمػوـ وتربيػة
 ( .  بتقدير عاـ ممتاز )ج.ـ.ع –جامعة الزقازيؽ / فرع بنها  –التربية 

  تصطػػيط تربػػوي ص إحصػػا  عػػاـدبمػػـو صػػاص فػػب التربيػػة وعمػػـ الػػنفس تصصػػص 
 )ج.ـ.ع( .  ـ;?@8

  أصػػوؿ التربيػػة بػػذات الكميػػة فػػب مػػف قسػػـ ـ =?@8عػػاـ ماجسػػتير فػػب التربيػػة
مجامعػػات المصػػريةر بتقػػدير موضػػوع : ردراسػػة تقويميػػة لهيكػػؿ البنػػا  التنظيمػػب ل

 ممتاز )ج.ـ.ع( . 

  مػػػف قسػػػـ التربيػػػة المقارنػػػة واإلدارة ـ 6@@8عػػػاـ دكتػػػورال الفمسػػػفة فػػػب التربيػػػة
كميػػػة فػػػب موضػػػوع : رتصػػػميـ إسػػػتراتيجية إداريػػػة لمجامعػػػات بػػػذات الالتعميميػػػة 

 اإلدارة باألهداؼ ومدصؿ النظـر )ج.ـ.ع( . المصرية باستصداـ أسموب 



-3- 

 

 انتذرج انىظٍفً ثانثًا : 

  حتػػػػػػ   ,ـ 8?@86/8/;بمدرسػػػػػػة دجػػػػػػوى اإلعداديػػػػػػة المشػػػػػػتركة اعتبػػػػػػارًا مػػػػػػفمػػػػػػدرس
 ـ . 9?@8/</<9

  ـ حتػ  9?@8/  </  ?9مػف   , رع بنها ، اعتبػاراجامعة الزقازيؽ / ف -معيد بكمية التربية
 ـ . =?@8/  86/  ?9

  مساعد بقسـ أصوؿ التربية بكميػة التربيػة جامعػة الزقػازيؽ / فػرع بنهػا ، اعتبػارًا مػف مدرس
 ـ . 6@@8/  >/  @9ـ حت  =?@8/  86/  @9

 فػػرع بنهػػا، ؽ / مػػدرس بقسػػـ التربيػػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة الزقػػازي
 ـ . >@@8/  86/  =8ـ حت  6@@8/  >/  6:اعتبارًا مف 

  أستاذ مساعد بقسػـ التربيػة المقارنػة واإلدارة التعميميػة بكميػة التربيػة جامعػة الزقػازيؽ / فػرع
 ـ . ?966/  >/  <9حت    ـ >@@8/  86/  <8بنها ، اعتبارًا مف 

  9، اعتبارًا مف ة بكمية التربية جامعة بنها التعميمي واإلدارةأستاذ بقسـ التربية المقارنة? /< 
 . 9688/?/=حت  و  <966/ 

  مػػػف  اً رئػػػيس قسػػػـ التربيػػػة المقارنػػػة واإلدارة التعميميػػػة كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة بنهػػػا، اعتبػػػار
 وحت  تاريصه. 9686/?/<

 راتعًا : انخثراخ انتذرٌسٍح 

)أ( داخم انكهٍح : ) كهٍح انترتٍح / 

 جامعح تنها ( 

 منػذ تعميـ ابتػدائب / تدريس مقرر نظـ التعميـ االبتدائب لطالب الفرقة الثانية قاـ ب
)             حتػػ  تاريصػػه  =966عػػاـ ، ومػػف  ?@@8عػػاـ حتػػ   6@@8عػػاـ 

 .  جامعة بنها ( 

  تعمػيـ ابتػدائب بتدريس مقرر إدارة المدرسة االبتدائيػة لطػالب الفرقػة الرابعػة قاـ /
)        حتػػ  تاريصػػه  =966، ومػػف عػػاـ  ?@@8حتػػ  عػػاـ  6@@8منػػذ عػػاـ 

 .  جامعة بنها (

  منػػذ عػػاـ تعمػػيـ عػػاـ / قػػاـ بتػػدريس مقػػرر تربيػػة مقارنػػة لطػػالب الفرقػػة الرابعػػة
 .  ) جامعة بنها ( حت  تاريصه  =966، ومف عاـ  ?@@8حت  عاـ  6@@8

  قاـ بتدريس مقرر إشػراؼ تربػوي لطػالب السػنة الثانيػة / تعمػيـ ابتػدائب منػذ عػاـ
 حت  تاريصه ) جامعة بنها ( .  @966

  966قاـ بتدريس مقرر إدارة مدرسية لطالب السنة الثانية تعميـ عػاـ منػذ عػاـ@ 
 حت  تاريصه ) جامعة بنها ( .
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 منػذ عػاـ لػدبموـ العػاـ طػالب اقاـ بتدريس مقػررات إدارة تعميميػة ، تربيػة مقارنػة ل
 .  عة بنها ( ) جامحت  تاريصه  =966، ومف عاـ  ?@@8حت  عاـ  6@@8

  تربيػة مقارنػة ، منػاهح بحػث لطػالب الػدبمـو ، قاـ بتدريس مقػررات إدارة تعميميػة
         حتػػ  تاريصػػه =966، ومػػف عػػاـ  ?@@8حتػػ  عػػاـ  6@@8الصػػاص منػػذ عػػاـ 
 .  ) جامعة بنها ( 

  قػػاـ بتػػدريس مقػػررات إدارة تعميميػػة ، تربيػػة مقارنػػة لطػػالب الماجسػػتير والػػدكتورال
) جامعػػة  حتػػ  تاريصػػه =966، ومػػف عػػاـ  ?@@8حتػػ  عػػاـ  >@@8منػػذ عػػاـ 

 .   بنها (

( خارج انكهٍح : ) كهٍح انترتٍح ب) 

 اننىعٍح / جامعح تنها ( 

  منػذ قاـ بتدريس مقرر تربية مقارنػة لطػالب الفرقػة الرابعػة بكميػة التربيػة النوعيػة
)               حتػػ  تاريصػػه  =966، ومػػف عػػاـ  ?@@8حتػػ  عػػاـ ;@@8عػػاـ 

 .  امعة بنها ( ج

  دارةتربيػػة مقارنػػة قػػاـ بتػػدريس مقػػرر تعميميػػة لطػػالب تمهيػػدي الػػدكتورال عػػاـ  وا 
966>/966?  ،966?/966@  . 

  قػػاـ بتػػدريس مقػػرر نظػػـ تعمػػيـ عالميػػة وعربيػػة لطػػالب تمهيػػدي ماجسػػتير عػػاـ
966>/966?  ،966?/966@ .  

  حتػ   <966/  =966قاـ بتدريس مقرر إدارة التعميـ لطالب الػدكتورال منػذ عػاـ
 تاريصه .

)ج( خارج انكهٍح : ) كهٍح انسراعح تمشتهر 

 / جامعح تنها ( 

  قػػاـ بتػػدريس مقػػرر تربيػػة مقارنػػة لطػػالب الفرقػػة الرابعػػة شػػعبة تربيػػة منػػذ عػػاـ
 حت  تاريصه .  =966، ومف عاـ  ?@@8حت  عاـ  ??@8
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 ذ عػػػاـ قػػػاـ بتػػػدريس مقػػػرر نظػػػـ تعمػػػيـ لطػػػالب الفرقػػػة الثانيػػػة شػػػعبة تربيػػػة منػػػ
 حت  تاريصه .  <966/=966

)د( خارج انكهٍح : ) كهٍح انترتٍح / 

 جامعح طنطا ( 

  شػعبة تربيػة  –قاـ بتدريس مقرر حمقة بحػث فػب التربيػة لطػالب الػدبمـو الصػاص
دارة تعميمية عاـ   .  ?966/<966مقارنة وا 

( خارج انكهٍح : ) كهٍح انترتٍح / هـ)

 سهطنح عمان (  –صالنح 
  كميػػة التربيػػة / مقػػرر نظػػـ التعمػػيـ لطػػالب السػػنة الرابعػػة تعمػػيـ عػػاـ قػػاـ بتػػدريس

 .   =966حت   ?@@8صاللة / سمطنة عماف منذ عاـ 

 كميػة تعمػيـ عػاـ ايا العصػر لطػالب السػنة الرابعػة قاـ بتػدريس مقػرر التربيػة وقضػ
 .   =966حت   ?@@8التربية / صاللة / سمطنة عماف منذ عاـ 

  اإلدارٌحة األعمال وانمناص: خامسًا 
 يػة بكميػة التربيػة ببنهػا عػاـقائـ بعمؿ رئيس قسـ التربيػة المقارنػة واإلدارة التعميم 

8@@< / 8@@= . 

  رئػػػيس وحػػػدة أصػػػوؿ التربيػػػة بكميػػػة التربيػػػة بصػػػاللة / سػػػمطنة عمػػػاف منػػػذ عػػػاـ
 .  =966حت   @@@8

 اـ عضو لجنة تقييـ الطالب واألستاذ بكمية التربية بصاللة/ سػمطنة عمػاف منػذ عػ
 . =966حت   @@@8

 عضػػػو لجنػػػة تحقيػػػؽ الجػػػودة بكميػػػة التربيػػػة بصػػػاللة/ سػػػمطنة عمػػػاف منػػػذ عػػػاـ      
 .=966حت   9666

  جامعػػػة بنهػػػا عػػػاـ/ قػػػائـ بعمػػػؿ رئػػػيس قسػػػـ التربيػػػة المقارنػػػة بكميػػػة التربيػػػة         
966=  /966>  . 

  بنهػا جامعػة  / ذي لمشروع الجودة بكميػة التربيػةوالمدير التنفيمدير وحدة الجودة
 حت  تاريصه .  <966منذ عاـ 

  وحتػػ   <966القػػاهرة، منػػذ عػػاـ  –صبيػػر تػػدريب بجمعيػػة إدارة األعمػػاؿ العربيػػة
 تاريصه.

 التربيػػة / جامعػػة بنهػػا منػػذ كميػػة ة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة برئػػيس قسػػـ التربيػػ
 حت  تاريصه . 9686أغسطس 

  والقيادات بجامعة بنها منػذ فبرايػر مدير مركز تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس
 وحت  تاريصه. 9688
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  عضػػو المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لترقيػػة األسػػاتذة المسػػاعديف واألسػػاتذة )تصصػػص
دارة تعميمية( منذ مارس   وحت  تاريصه. :968تربية مقارنة وا 

 انعهمٍح وانتطثٍقٍح  األنشطح:  سادساً 

 : )أ( تحىث نشرخ فً انمؤتمراخ 

جية تربويػػة لمواجهػػة مشػػكمة األميػػة فػػب مصػػر فػػب ضػػو  التجػػارب ر نحػػو إسػػتراتي (8
 –المػػػؤتمر العممػػػب الرابػػػ  : األميػػػة فػػػب الػػػوطف العربػػػب العالميػػػة المعاصػػػرة ر ، 

، قاعػة المػؤتمرات الدوليػة ، مدينػة  ;، مػح التحدي والمواجهػة لسسػرة والمجتمػ 
 =>> – >@;، ص ص  8@@8فبرايػر  : – 9فػب الفتػرة مػف نصر ، القاهرة ، 

 .   شترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص(بحث م)

ر نحو صيغة جديدة إلدارة التعميـ الثانوي العاـ فب مصر لمواجهة تحػديات القػرف  (9
المػػػػؤتمر العممػػػػب السػػػػادس : التعمػػػػيـ الثػػػػانوي الحاضػػػػر الحػػػادي والعشػػػػريف ر ، 

 8@@8يوليػو  ? – =، فػب الفتػرة مػف ، رابطة التربية الحديثػة  9، ج والمستقبؿ
) بحث مشترؾ م  زميؿ مػف ذات  8668 – @=@، ص ص  8@@8لقاهرة ، ، ا

 التصصص ( .

المػػؤتمر ر منظومػػة لتػػدريب القيػػادات التربويػػة لممرحمػػة الثانويػػة أثنػػا  الصدمػػة ر ،  (:
، رابطػػػة التربيػػػة  9، ج العممػػػب السػػػادس : التعمػػػيـ الثػػػانوي الحاضػػػر والمسػػػتقبؿ

            ، 8@@8القػػػػػػػاهرة ،  ، 8@@8يوليػػػػػػػو  ? – =الحديثػػػػػػػة ، فػػػػػػػب الفتػػػػػػػرة مػػػػػػػف 
 ) بحث مشترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص ( . 9;86 – :866ص ص 

ر تطػػػوير عمميػػػة اإلشػػػراؼ الفنػػػب فػػػب التعمػػػيـ لمواجهػػػة تحػػػديات القػػػرف الحػػػادي  (;
المؤتمر العممب الثالث لمجمعية المصرية لممنػاهح وطػرؽ التػدريس والعشريف ر ، 

 ? – ;، فػػب الفتػػرة مػػف  ;، مػػح عربػػبرؤى مسػػتقبمية لممنػػاهح فػػب الػػوطف ال –
) بحػػػث   6<89 – @;:8، ص ص  8@@8، ، اإلسػػػكندرية 8@@8أغسػػػطس 
 فردي ( . 

ر دراسػػػة تحميميػػػة لمسػػػموؾ التنظيمػػػب ألعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريس وعالقتػػػه بػػػاألدا   (>
المػؤتمر السػنوي الثػامف لقسػـ أصػوؿ التربيػة : األدا  الجػامعب فػب الجامعب ر ، 
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كميػػػة التربيػػػة ، جامعػػػة المنصػػػورة ، ،  9ج،  اقػػػ  والطمػػػوحالو  -كميػػػات التربيػػػة 
 .  بحث فردي ( ) ?<9 – >:9، ص ص  8@@8

التربيػػػة والنظػػػاـ  مػػػؤتمرر دور التعمػػػيـ الجػػػامعب فػػػب النظػػػاـ العػػػالمب الجديػػػد ر ،  (=
، كميػة التربيػة ،  9@@8ينػاير  99 – 96، فػب الفتػرة مػف  9، جالعالمب الجديػد

) بحث مشترؾ مػ  زميػؿ  8@8 – :=8 ، ص ص 9@@8جامعة عيف شمس ، 
 مف غير ذات التصصص ( . 

ر إسػػتراتيجية تربويػػة لمواجهػػة المشػػكمة السػػكانية فػػب مصػػر فػػب ضػػو  التجػػارب  (<
، كميػة التربيػة ،  عمػـ وجيػؿ –مؤتمر أعػالـ دميػاط الثػامف العالمية المعاصرة ر ، 

دميػاط ،  ، 9@@8ابريػؿ  = – >جامعة المنصورة / فرع دمياط ، فػب الفتػرة مػف 
 )بحث فردي ( .  ?: – 8، ص ص  9@@8

المػػؤتمر الثػػانب عشػػر ر دور اإلدارة التعميميػػة فػػب تحقيػػؽ السياسػػة التعميميػػة ر ،  (?
، كميػة  8، محلرابطة التربية الحديثة باالشتراؾ م  كمية التربية جامعة المنصورة 

صػورة ، ، المن 9@@8يوليػو  @ – <التربية ، جامعة المنصػورة ، فػب الفتػرة مػف 
 ) بحث فردي ( .  <98 – :@8، ص ص  9@@8

رنحو فمسفة جديػدة لمتعمػيـ األساسػب فػب مصػر لمواجهػة متغيػرات القػرف الحػادي  (@
 –المؤتمر العممب الراب  لمجمعية المصػرية لممنػاهح وطػرؽ التػدريس والعشريفر، 

، القػاهرة ،  9@@8أغسػطس  = – :، فػب الفتػرة مػف نحو تعميـ أساسػب أفضػؿ 
) بحػػػػػث مشػػػػػترؾ مػػػػػ  زميػػػػػؿ مػػػػػف غيػػػػػر ذات  8>: – >8:ص ص  ، 9@@8

 التصصص ( .

دور كميػات التربيػة فػػب العػالـ العربػػب  –ر آفػاؽ اإلبػداع فػػب العمميػة التعميميػػة  (86
 –المؤتمر العممػب الثالػث لكميػة ابداب ، جهة المتغيرات المحمية والعالميةرفب موا

معػة المنيػا ، فػب الفتػرة ، كميػة ابداب ، جا ظػاهرة اإلبػداع - مهرجاف طه حسػيف
)بحػث  =>8 – <89، ص ص 9@@8المنيػا، ، 9@@8ر ديسػمب >8 – 89مف 

 (.مشترؾ م  زميؿ مف غير ذات التصصص

ر نحو نموذج جديد إلدارة وتنظيـ وتمويؿ الجامعات المصرية فػب ضػو  بعػض  (88
: المػػؤتمر السػػنوي التاسػػ  لقسػػـ أصػػوؿ التربيػػة التجػػارب العالميػػة المعاصػػرة ر ، 

، كميػة التربيػة ، جامعػة المنصػورة  ميـ العالب بيف الجهػود الحكوميػة واألهميػةالتع
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، ص ص  9@@8، المنصػػػػورة ،  9@@8ديسػػػػمبر  :9 – 99فػػػػب الفتػػػػرة مػػػػف 
 ) بحث فردي ( .  @6: – :;9

دراسػة تحميميػة مقارنػة ورؤيػة  –ر دور الصبرة التربوية فػب التنميػة المجتمعيػة  (89
، كميػػة :، مػػح ات التربيػػة فػػب تنميػػة المجتمػػ مػػؤتمر : دور كميػػسسػػيولوجية ر ، 

، المنيػػػا ،  :@@8مػػػايو  ?8 – <8التربيػػػة ، جامعػػػة المنيػػػا ، فػػػب الفتػػػرة مػػػف 
             )بحػػػػػػػث مشػػػػػػػترؾ مػػػػػػػ  زميػػػػػػػؿ مػػػػػػػف غيػػػػػػػر  <:8 – 868، ص ص  :@@8

 ذات التصصص(.

ر دور وسػػائؿ اإلعػػالـ التربػػوي داصػػؿ الحقػػؿ التعميمػػب فػػب تنميػػة القػػيـ الدينيػػة  (:8
دراسػػة ميدانيػػػة عمػػ  محافظػػػة  –مها لػػػدى طػػالب وطالبػػػات التعمػػيـ العػػػاـ وتأصػػي

 اإلنسػافالمؤتمر العاشر لقسـ أصوؿ التربية : التربية الدينية وبنا  القميوبية ر ، 
ديسػػمبر  :9 – 98، كميػػة التربيػػة ، جامعػػة المنصػػورة فػػب الفتػػرة مػػف  المصػػري
 ( .  ) بحث فردي @>8 – 8?، ص ص  :@@8، المنصورة ،  :@@8

اإلدارة باالتفاؽ كأسموب عصري إلدارة المدرسػة فػب الػوطف العربػب لمواجهػة ر  (;8
المؤتمر السنوي الثانب : إدارة التعمػيـ فػب الػوطف العربػب فػب العصر ر ، متغيرات 

التعميمية باالشػتراؾ  واإلدارة، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة 9، ج عالـ متغير
 ;9 – 99مػػف            شػػمس ، فػػب الفتػػرة  مػػ  كميػػة التربيػػة ، جامعػػة عػػيف

) بحػػث فػػردي(          =86–:<، ص ص  ;@@8ـ ، القػػاهرة ، ;@@8ينػػاير 
  . 

ر نحو رؤية مستقبمية لمبحث العممب فب الجامعة المصػرية فػب ضػو  تحػديات  (>8
 –المػؤتمر السػنوي األوؿ : التعمػيـ الجػامعب فػب مصػر الثورة العمميػة العالميػة ، 

            ، مركػػػػز تطػػػػوير التعمػػػػيـ الجػػػػامعب فػػػػب الفتػػػػرة مػػػػف  والمسػػػػتقبؿتحػػػػديات الواقػػػػ
ـ ، دار الضػػيافة ، جامعػػة عػػيف شػػمس ، القػػاهرة ، ;@@8سػػبتمبر  =9 – ;9

 . )بحث فردي( @@; – <>;، ص ص  ;@@8

ر دور اإلدارة المدرسية فب تهيئة الموارد البشرية لممشاركة فػب انجػاز سياسػة  (=8
إرادة التغييػػر فػػب التربيػػة  –المػػؤتمر السػػنوي الثالػػث ر ، التغييػػر التربػػوي الفعػػاؿ 

دارتػػه فػػب الػػوطف العربػػب واإلدارة ، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػة  9، ج وا 
 – 98جامعة عيف شمس ، فب الفترة مػف  –التعميمية باالشتراؾ م  كمية التربية 
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) بحػػػػػػث        @@ – :;، ص ص  >@@8ـ ، القػػػػػػاهرة ، >@@8ينػػػػػػاير  :9
 فردي ( . 

نموذج مقترح لتدعيـ شبكة االتصاؿ التربوي فػب اإلدارة المدرسػية فػب ضػو  ر  (<8
المؤتمر العممػب الثالػث ، التعمػيـ وتحػديات تحديات الثورة العممية التكنولوجية ر ، 

 – @9، فػب الفتػرة مػف جامعػة حمػواف  –، كميػة التربيػة  القرف الحادي والعشريف
) بحػػػث        ?<8 – :89، ص ص  >@@8ـ ، القػػػاهرة ، >@@8ابريػػػؿ  6:

 فردي ( . 

/ دراسػة ميدانيػة عمػ  نظػار –ر نموذج مقترح لمحافزية لرف  إنتاجية المدرسػة  (?8
المػػؤتمر السػػنوي الرابػػ  : مػػديري مػػدارس الثانويػػة العامػػة بمحافظػػة القميوبيػػة ر ، 

تعميميػػة ، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػة واإلدارة ال نظػػـ التعمػػيـ وعػػالـ العمػػؿ
 – 96            باالشػػتراؾ مػػ  الجامعػػة العماليػػة بمدينػػة نصػػر ، فػػب الفتػػرة مػػف

                ?:9 – >@8ـ ، ص ص =@@8ـ ، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهرة ، =@@8ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاير  99
 ) بحث فردي ( . 

فػػػب مواجهػػػة مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة  –ر دراسػػػة تقويميػػػة ألسػػػاليب نظػػػار  (@8
الفكػر اإلداري المعاصػر ت المدير النػاج  فػب أصالقياالمشكالت اإلدارية فب ضو  

الجمعية المصرية لمتربية المقارنػة واإلدارة أصالقيات اإلدارة التعميمية ، مؤتمر ر ، 
 <9 – >9باالشتراؾ م  الجامعة العماليػة بمدينػة نصػر فػب الفتػرة مػف التعميمية 

 ) بحث فردي ( . 6;: – =?9، ص ص  <@@8يناير 

رؼ عم  أهػـ المشػكالت التػب تواجػه معمػـ الحمقػة األولػ  لمتعر دراسة ميدانية  (96
مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػب مػػػف وجهػػػة نظػػػر المعممػػػيف والمعممػػػات بجمهوريػػػة مصػػػر 

المػػؤتمر الثالػػث لمعمػػـو التربويػػة والنفسػػية : التعمػػيـ األساسػػب حاضػػرل العربيػػة ر ، 
           ، كميػػػػة التربيػػػػة ، جامعػػػػة طنطػػػػا / فػػػػرع كفػػػػر الشػػػػي  ، فػػػػب الفتػػػػرة  ومسػػػػتقبمه

          =? – 8، ص ص <@@8، كفػػػػػػر الشػػػػػػي  ،  <@@8ابريػػػػػػؿ  ;8 – :8مػػػػػػف 
 . ) بحث فردي ( 

دراسػة ميدانيػة  –ر دور المجالس الجامعية فب تنمية أصالقيات البحث العممب  (98
لقسػـ أصػوؿ التربيػة المؤتمر السػنوي الرابػ  عم  جامعة الزقازيؽ / فرع بنها ر ، 

، كميػػػة التربيػػػة ، جامعػػػة  توظيفػػػه –أصالقياتػػػه  – مفاهيمػػػه –: البحػػػث التربػػػوي 
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،  <@@8ـ ، المنصػورة ، <@@8ديسػمبر  ;9 – :9المنصورة ، فب الفتػرة مػف 
 ) بحث فردي ( .  ?<; – >9;ص ص 

تطػػوير اإلدارة مػػؤتمر دراسػػة ميدانيػػة ر ،  –ر معوقػػات فعاليػػة األدا  الػػوظيفب  (99
 المقارنة واإلدارة التعميميػةتربية الجمعية المصرية لمالجامعية فب الوطف العربب ، 

 ) بحث فردي ( .  869 – 8، ص ص  @@@8يناير  :9 – 99، 

ر تأثير التعددية الثقافية عم  النظـ التعميمية فب كؿ مف بمداف المغرب العربػب  (:9
السنوي الثػامف : التربيػة والتعدديػة دراسة مقارنة ر ، المؤتمر  –وأمريكا الالتينية 

، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػة واإلدارة األلفيػػة الثالثػػة الثقافيػػة مػػ  مطمػػ  
 @9 – <9التعميمية باالشتراؾ م  مركز تطوير التعميـ الجامعب ، فػب الفتػرة مػف 

)  69: – @=9، ص ص  9666، القػاهرة ، بػبـ، دار الفكػر العر 9666يناير 
 بحث فردي ( . 

رؤية نقديػة ووجهػة  –معية ر مؤشرات الجودة ومعايير االعتماد لممؤسسة الجا (;9
نظر عصرية ر ، الندوة العممية الثانيػة لقسػـ التربيػة المقارنػة واإلدارة التعميميػة : 
نماذج عربية وعالميػة فػب ضػماف الجػودة واالعتمػاد فػب التعمػيـ الجػامعب ، كميػة 

 8ص ص                        ،  @966مػػػارس  <8التربيػػة ، جامعػػة طنطػػا 
– ;9   . 

إدارة الجامعػػػة المصػػػرية نحػػػو تنميػػػة مواردهػػػا البشػػػرية لمواجهػػػة  ر توجهػػػات (>9
طاللػة مسػتقبمية ر ,  –التحديات المحمية والعالمية  المػؤتمر العممػب رؤية نقدية وا 

السػػػنوي التاسػػػ  عشػػػر لمجمعيػػػة المصػػػرية لمتربيػػػة المقارنػػػة واإلدارة التعميميػػػة : 
, جامعػػػة عػػػيف الضػػػيافة , دار  التعمػػػيـ والتنميػػػة البشػػػرية فػػػب دوؿ قػػػارة أفريقيػػػا

 . =>-8, ص ص  9688يوليو  @شمس , 

مؤتمر ر تطوير إدارة مؤسسات تعميـ الكبار فب ضو  الفكر اإلداري المعاصر ر  (=9
, مركػػز تعمػػيـ الكبػػار ,  التحػػديات والطموحػػات –تعمػػيـ الكبػػار فػػب الػػوطف العربػػب 

, دار الضػػػيافة  9688أكتػػػوبر  : - 8فػػػب الفتػػػرة مػػػف جامعػػػة عػػػيف شػػػمس , 
 . 9; – 8, ص ص  9688بجامعة عيف شمس , القاهرة , 

رتوجهػػػات إدارة الجامعػػػة المصػػػرية نحػػػو تنميػػػة مواردهػػػا البشػػػرية لمواجهػػػة  (<9
طاللػػة مسػػتقبميةر، مػػؤتمر التعمػػيـ  –التحػػديات المحميػػة والعالميػػة  رؤيػػة نقديػػة وا 
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يوليػػو  @والتنميػػة البشػػرية فػػب دوؿ إفريقيػػا، دار الضػػيافة، جامعػػة عػػيف شػػمس، 
 .@> – 8، ص ص 9688

مكانية  (?9 ربعض نماذج اإلصالح التعميمب األسيوي لمواجهة المتغيرات العالمية وا 
اإلفادة منها فب مصرر، مػؤتمر التعمػيـ والتقػدـ فػب دوؿ آسػيا واسػتراليا، المػؤتمر 
العممػب السػػنوي العشػػريف، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة، 

، ص ص 9689الضػػيافة، جامعػػة عػػيف شػػمس، القػػاهرة، ، دار 9689يوليػػو  <
:> – ><. 

رمتطمبات تحقيػؽ التعمػيـ الجػامعب المفتػوح فػب مصػر لمميػزة التنافسػية فػب ضػو   (@9
دراسػػة تحميميػػة ورؤيػػة مسػػتقبميةر، المػػؤتمر العممػػب األوؿ  –بعػػض النمػػاذج العالميػػة 

 .=>9 – >96، ص ص 9689يوليو  : – 9لجامعة بنها، التعميـ المفتوح، 

 –رتأثير الميزة التنافسية عم  إدارة الموارد البشػرية بمنظومػة التعمػيـ المفتػوح  (6:
دراسػػة تحميميػػة ورؤيػػة عصػػريةر، المػػؤتمر العممػػب األوؿ لجامعػػة بنهػػا، التعمػػيـ 

 .=8: - <>9، ص ص 9689يوليو  : – 9المفتوح، 

ومب رؤية مستقبمية لمراكػز تنميػة قػدرات أعضػا  هيئػة التػدريس، المػؤتمر القػ (8:
األوؿ لمتػػػدريب والتطػػػوير بمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالب، قاعػػػة المػػػؤتمرات الكبػػػرى، 

 .:968إبريؿ  98جامعة عيف شمس، 

مكانية اإلفادة منها فب  (9: أهـ توجهات اإلصالح التربوي فب بعض دوؿ أوروبا وا 
مصػػر، مػػؤتمر التعمػػيـ والتحػػديث فػػب دوؿ االتحػػاد األوروبػػب، المػػؤتمر الثػػانوي 

يف، الجمعيػػػة المصػػػرية لمتربيػػػة المقارنػػػة واإلدارة التعميميػػػة، دار الحػػػادي والعشػػػر 
 .>= – 8، ص ص :968الضيافة، جامعة عيف شمس، نوفمبر 

 )ب( تحىث نشرخ فً مجالخ عهمٍح محكمح :  

 مجمػة كميػة التربيػةر األسس الصمقية فب اإلدارة المدرسية مف منظػور اإلسػالـ ر ،  (8
             ،  6@@8 أغسػػػػػػػطس/ فػػػػػػػرع بنهػػػػػػػا ، ، كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة ، جامعػػػػػػػة الزقػػػػػػػازيؽ 

 ) بحث مشترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص ( .  ?89 – >@ص ص 

ر المنظػػور االجتمػػاعب والفمسػػفب لجامعػػة اليػػـو عمػػ  أنهػػا منظومػػة مفتوحػػة ر ،  (9
المركز العربب لمتعريب والترجمػة والتػأليؼ والنشػر ،  ، ;، س 9، عالتعريبمجمة 

هػػػ ، ديسػػمبر  :8;8، جمػػاد الثانيػػة والثقافػػة والعمػػـو  المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة
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) بحػػػػػػث مشػػػػػػترؾ مػػػػػػ  زميػػػػػػؿ مػػػػػػف غيػػػػػػر ذات  896 – :@، ص ص  9@@8
 التصصص ( .

مجمػػػة كميػػػة ر ،  اإلسػػالـر األسػػس الحضػػػارية فػػػب اإلدارة المدرسػػية مػػػف منظػػػور  (:
،  :@@8، كمية التربية ، جامعة المنصورة / فرع دميػاط ، دميػاط ، ينػاير  التربية
 )بحث فردي ( .  @: – 8ص  ص

مجمػة األبحػاث وجهة نظر إسػالمية ر ،  –فب اإلدارة المدرسية  الجماليةر األسس  (;
مػػػارس ،           ، كميػػػة التربيػػػة ، جامعػػػة األزهػػػر ، القػػػاهرة ،  ;:، عالتربويػػػة
) بحػػػػػث مشػػػػػترؾ مػػػػػ  زميػػػػػؿ مػػػػػف غيػػػػػر ذات  ?:9 – 8@8، ص ص  :@@8

 التصصص ( . 

مجمػػة عمػػـ الػػنفس ر ،  اإلسػػالـارة المدرسػػية مػػف منظػور األسػس النفسػػية فػػب اإلد (>
،  :@@8يونيػة  –، كمية ابداب ، جامعػة المنيػا ، ابريػؿ  <، ع 9، مح المعاصر
 ) بحث مشترؾ م  زميؿ مف غير ذات التصصص ( . :@8 – @;8ص ص 

ر نمػػط المنػػاخ التنظيمػػب بمػػدارس الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػب بمحافظػػة  (=
مجمػة دراسػة ميدانيػة ر ،  –مف وجهة نظر المدرسيف والمدرسيف األوائؿ  القميوبية

، ص  :@@8، كميػة التربيػة ، جامعػة الزقػازيؽ / فػرع بنهػا ، يوليػو كمية التربيػة 
   ) بحث مشترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص ( . 9: – 8ص 

يػة دراسػة تحميميػة نقديػة ورؤ  –ر المعطيات المعاصػرة لمجامعػة فػب الػدوؿ الناميػة  (<
، كميػة التربيػة ، جامعػة المنوفيػة ،  @، س 9ع،  مجمة كميػة التربيػة، رمستقبمية 
) بحػػػث مشػػػترؾ مػػػ  زميػػػؿ مػػػف غيػػػر ذات  =@ – 96، ص ص  :@@8أكتػػػوبر 

 التصصص ( .

ر أهػػػـ األسػػػباب التػػػب تػػػؤدي إلػػػ  غيػػػاب المعممػػػيف بالحمقػػػة األولػػػ  مػػػف التعمػػػيـ  (?
دراسػػة ميدانيػػة عمػػ  محافظػػة  –األساسػػب ودور اإلدارة المدرسػػية فػػب مواجهتهػػا 

ـ ، ;@@8، جامعة الزقػازيؽ / فػرع بنهػا ، ابريػؿ  مجمة كمية التربيةالقميوبية ر ، 
 )بحث فردي(.  =; – 8ص ص 

ر بعض المشكالت األكاديمية واإلدارية التب تواجه أعضا  هيئة التدريس بجامعػة  (@
،  بحػػوث التجاريػػةمجمػػة الدراسػػات والدراسػػة ميدانيػػة ر ،  –الزقػػازيؽ / فػػرع بنهػػا 
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ـ ، ;@@8، كمية التجػارة / جامعػة الزقػازيؽ / فػرع بنهػا ، ديسػمبر  9، ع ;8س
 )بحث فردي( .  ?6= – >:>ص ص 

ر دور نظػػار / مػػديري الثانويػػة العامػػة فػػب تحقيػػؽ جػػودة اإلدارة المدرسػػية ر ،  (86
         ، ?@@8، كميػػػػػة التربيػػػػػة ، جامعػػػػػة األزهػػػػػر ، مػػػػػارس  6<، ع مجمػػػػػة التربيػػػػػة

 )بحث فردي(.  98; – 6;:ص ص 

ر دراسػػة ميدانيػػة لمتعػػرؼ عمػػ  أهػػـ محػػددات تفػػويض السػػمطة لػػدى نظػػاـ /  (88
،  8، مػػػح 9، ع مجمػػػة التربيػػػةمػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة العامػػػة ووكالئهػػػـ ر ، 

،  ?@@8الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػػة ، القػػاهرة ، مػػايو 
 .  بحث فردي( ) 869 – <8ص ص 

ر مشػػكالت إعػػداد وتػػدريب المعمػػـ الجػػامعب فػػب مصػػر ومواجهتهػػا فػػب ضػػو   (89
،  مجمة كميػة التربيػةالدروس المستفادة مف بعض التجارب العالمية المعاصرة ر ، 

،  ?@@8كميػػة التربيػػة ، جامعػػة الزقػػازيؽ / فػػرع بنهػػا ، ديسػػمبر ،  @، مػػح >:ع
 . بحث مشترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص ( ) :96 – 898ص ص 

دراسػة حالػة ر ،  –ر العوامؿ المؤثرة فب الفعالية التنظيمية لممنظومػة التربويػة  (:8
ص ،  @@@8، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، ديسػمبر  مجمة التربية المعاصرة

 ) بحث مشترؾ م  زميؿ مف ذات التصصص ( . 9> – 8ص 

العامػة ووكالئهػـ  ر واق  الكفايات القيادية لدى نظار ومديري المدارس الثانوية (;8
،  مجمػة الدراسػات والبحػوث التجاريػةدراسة ميدانية عم  محافظة القميوبيػة ر ،  –
، ص ص  9666، كمية التجػارة ، جامعػة الزقػازيؽ / فػرع بنهػا ،  9،  ع 96س

 )بحث فردي ( .  :99 – <>8

 –ر دور نظػػػار / مػػػديري المػػػدارس االبتدائيػػػة فػػػب تشػػػكيؿ ثقافتهػػػا التنظيميػػػة  (>8
 89، مػح مجمة كمية التربيةيدانية عم  محافظتب القميوبية والسويس ر ، دراسة م

، ص ص  9668، كميػػة التربيػػة، جامعػػة الزقػػازيؽ / فػػرع بنهػػا ، ينػػاير  =;، ع
 ) بحث فردي ( .  ;?8 – 8:8

مكانيػة  (=8 ر أهـ االتجاهات العالمية المعاصرة فب مجاؿ تقيػيـ األدا  المؤسسػب وا 
راسػػة ميدانيػػة عمػػ  مؤسسػػات التربيػػة الالنظاميػػة د –االسػػتفادة منهػػا فػػب مصػػر 

، كميػػة  ?8، س :، ع مجمػػة البحػػوث النفسػػية والتربويػػةبمحافظػػة القميوبيػػة ر ، 
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) بحػػػػث          :6> – >9;، ص ص  :966التربيػػػػة ، جامعػػػػة المنوفيػػػػة ، 
 فردي ( . 

ر موقؼ نظار / مديري المدارس الثانوية العامة مػف السػموكيات الصاطئػة التػب  (<8
،  8، ج >>، ع مجمة كميػة التربيػةدراسة ميدانية ر ،  –ق  فيها بعض العامميف ي

) بحػث  >6: – 998ـ ،ص ص ;966كمية التربية ، جامعة المنصورة ، مػايو 
 فردي ( .   

دراسػة ميدانيػة ر ،  –ر التنمية التنظيمية لمجامعػة المصػرية وأسػاليب تطويرهػا  (?8
، المركػز العربػب لمتعمػيـ والتنميػة  88ح، مػ @:، ع مجمة مستقبؿ التربية العربيػة

 ) بحث فردي ( .  ;? – @ـ ، ص ص >966، القاهرة ، أكتوبر 

ر دور قيادات المدرسة االبتدائية فب تنمية اإلبداع الجماعب لدى العامميف بها  (@8
،  مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػةدراسػػة ميدانيػػة ر ،  –لمواجهػػة تحػػديات العولمػػة 

 – 8ـ ، ص ص =966ب لمتعميـ والتنمية ، القاهرة ، يوليو ، المركز العرب 9;ع
 ) بحث فردي ( . <@

 ( انمشاركح فً انجمعٍاخ انعهمٍح : ج)

 حت  تاريصه .  >?@8عضو الجمعية العمومية برابطة التربية الحديثة منذ عاـ  -
 9@@8/  8@@8منػػذ عػػاـ عضػػو الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاهح وطػػرؽ التػػدريس  -

 .   >@@8/  ;@@8حت  عاـ 
             التعميميػػػػػػة منػػػػػػذ عػػػػػػاـ واإلدارةعضػػػػػػو الجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لمتربيػػػػػػة المقارنػػػػػػة  -

 .   تاريصهحت   :@@8
 ( انمشاركح فً األنشطح : د)

 أنش ة إدامية بالليية :  -0

 .  =@@8/  >@@8عضو مجمس الكمية عاـ  -
 .  <@@8/  =@@8عضو لجنة الدراسات العميا عاـ  -
التربيػة فػب مصػر ر ، كميػة التربيػة، جامعػة التنظيـ واإلدارة لمػؤتمر ر تطػوير كميػة رئيس لجنة  -

 .  =@@8ابريؿ  =8 – ;8الزقازيؽ / فرع بنها ، فب الفترة مف 
 . ?@@8/<@@8، وعاـ <@@8  /=@@8باتحاد الطالب بالكية عاـرائد المجنة الثقافية  -
 .  ?@@8رئيس لجنة العالقات الثقافية بالكمية عاـ  -
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 .  ?@@8عضو بمجمس قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية بالكمية عاـ  -
بالد إلػػ  سػػمطنة صػػارج الػػ إعػػارة =966/  =/  6:حتػػ   ?@@8/  ?/  >9مػػف الفتػػرة مػػف  -

 .  عماف
 .  <966/  =966التعميمية بالكمية عاـ  واإلدارةرئيس قسـ التربية المقارنة  -
 وحت  تاريصه .  <966مية منذ عاـ مدير وحدة الجودة بالك -
 حت  تاريصه.  =966 تعميمية منذ عاـعضو بمجمس قسـ التربية المقارنة واإلدارة ال -
 حت  تاريصه .  =966عضو بمجمس الكمية منذ عاـ  -
 حت  تاريصه . 9686بالكمية منذ أغسطس رئيس قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية  -
 حت  تاريصه. 9688القدرات بجامعة بنها منذ فبراير  مدير مركز تنمية -

 :   مؤل ات ( أنش ة  يمية  -6

، مؤسسة اإلصالص لمطباعة والنشر  8الجامعة كنموذج ، ج –كتاب إدارة المؤسسات التربوية  -
 .  ;@@8، بنها ، 

والنشر ، مؤسسة اإلصالص لمطباعة  9الجامعة كنموذج ، ج –كتاب إدارة المؤسسات التربوية  -
 .  ;@@8، بنها ، 

المشػػاركة مػػ  الػػدكتور / سػػالمة عبػػد العظػػيـ حسػػيف فػػب كتػػاب ر اتجاهػػات حديثػػة فػػب اإلدارة  -
 .  9666، تقديـ الدكتور حسف البيالوي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ر  المدرسية

، ة فػب اإلدارة المدرسػية فب كتاب الجوانب السػموكيالمشاركة م  الدكتور / أحمد إبراهيـ أحمد  -
 .  9666دار الفكر العربب ، القاهرة ، 

 .  9666لمطباعة والنشر ، بنها ،  اإلصالصكتاب بحوث فب التربية ، مؤسسة  -
التربية الدولية وعالمية التعميـ ر المشاركة م  الدكتور / سالمة عبد العظيـ حسيف فب كتاب ر  -

 . ?966،  ، اإلسكندريةالجامعة الجديدة ، دار 
نظػػػـ التعمػػػيـ واالتجاهػػػات المشػػػاركة مػػػ  الػػػدكتور / سػػػالمة عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف فػػػب كتػػػاب ر  -

 . ?966ر ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، المعاصرة 
المشاركة م  الػدكتور / سػالمة عبػد العظػيـ حسػيف فػب كتػاب ر اإلدارة المدرسػية والصػفية ر ،  -

 . ?966ندرية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسك
( بالشػركة المتحػدة لػنظـ الكترونػب ) نشػر ر قاـ بنشػر كتػاب ر الجػودة بػيف المحميػة والعالميػة  -

 .  ?966برامح الحاسبات ابلية ، القاهرة ، 
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أ.ـ.د / منػاؿ رشػاد عبػد  راؾ مػ تيـ االلكترونػب باالشػمػقاـ بنشر كتاب السياسة التعميميػة والتع -
 .?966ة لنظـ برامح الحاسبات ابلية، القاهرة، تحدبالشركة المالفتاح ، 

قاـ بالمشاركة فب تدريس محاضرات إعػداد المعمػـ الجػامعب فػب كميػة التربيػة ببنهػا فػب الفتػرة  -
 حت  تاريصه . =966مف 

(، مطبعػة 8رؤية نقدية ونظػرة عصػرية، ج ) –القرار التربوي والمدير العصري قاـ بنشر كتاب  -
 مناؿ رشاد عبد الفتاح، بالمشاركة م  :968الشروؽ، القاهرة، 

(، مطبعػة 9رؤية نقدية ونظػرة عصػرية، ج ) –القرار التربوي والمدير العصري قاـ بنشر كتاب  -
 مناؿ رشاد عبد الفتاح، بالمشاركة م  :968الشروؽ، القاهرة، 

اركة ، بالمشػ;968قاموس مصػطمحات العمػـو التربويػة، مطبعػة الشػروؽ، القػاهرة، قاـ بنشر  -
 .مناؿ رشاد عبد الفتاحم  

 ية : يأنش ة  يمية خامج الل -3
معمػـ أوؿ  –وكيػؿ  –نػاظر  –فب البرنامح التدريبب لمترقية لموظائؼ األعم  ) مػدير المشاركة  -

وحتػػ  عػػاـ  8@@8/  6@@8 ( فػػب مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػب محافظػػة القميوبيػػة منػػذ عػػاـ 
8@@>  /8@@?  . 

رنامح توعيػة طػالب وطالبػات مراحػؿ التعمػيـ المصتمفػة بمحافظػة القميوبيػة تجػال المشاركة فب ب -
قضػػايا المجتمػػ  ، والػػذي نظمتػػه إدارة التربيػػة االجتماعيػػة بمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ ، وأشػػرفت 

 .  ?@@8/  <@@8حت   <@@8/  =@@8    عميه وزارة التربية والتعميـ فب الفترة مف 
 –والتػػب موضػػوعها : تطػػوير التقػػويـ الشػػامؿ لػػسدا  المدرسػػب مػػؿ المشػػاركة فػػب ورشػػة الع -

المقترحات والمتطمبات ، والمنعقدة بقسـ التقويـ بػالمركز القػومب لالمتحانػات والتقػويـ التربػوي 
 .  @@@8/  </  :8فب 

 وحت  تاريصه، <966/  ?/  =مدرب بجمعية إدارة األعماؿ العربية بالقاهرة منذ  -
 مج الت   مف بيا مدمباا ما يي  : ومن أهم البما* 

 * بمنامج اإلدامل اإلشمارية .    * بمنامج اإلدامل المييا . 
 * بمنامج األداء المتميز .   * بمنامج إدامل ال ودل الشامية . 

 * بمنامج الممييات اإلدامية وأبمادها . * بمنامج األساليب الحديثة ر  اإلدامل . 
 * بمنامج  ودل المؤسسات التمييمية .   وظائف . * بمنامج تحييف وت ييم ال

 * بمنامج الخدمات ال  بية .  * بمنامج إدامل شئون ال  ب بال اممة . 
 * بمنامج ال يادل والحولمة .   

لػػادارة المدرسػػية بالهيئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة المشػػاركة فػػب إعػػداد دليػػؿ الجػػودة  - 
 . 9686/:/8حت   @966/ ?/8التعميـ واالعتماد فب الفترة مف 

المشاركة فب برنامح تأهيؿ مسئولب الدعـ الفنب بمدارس محافظة القميوبية فب الفتػرة  -
 . 9686/  >/  ?إل   9686/  ;/  ;9مف 

جامعػة بنهػا المشاركة فب برنامح تدريب أعضا  هيئة التػدريس بكميػة الطػب البيطػري  -
 . 9686/  >/  99إل   9686/  >/  >8فب الفترة مف 
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 ( تٍان انرسائم انعهمٍح : هـ)

 :  إ ازتيا ي  المسائف الميمية " الما ستيم " الت  تم  اإلشماف -0

 المناقشة ل نة  نوان المسالة ال الباسم  م
تاميخ 
 اإل ازل 

 المحسف عبد أيمف عبد  8
 الرحمف 

أساليب تدريب معممب الحمقة 
الثانية مف التعميـ األساسب 

ة عم  فب مصر دراسة ميداني
 محافظات وسط الدلتا 

 أ.د / عبد الغنب عبود
 أ.د/ محمد عبد السالـ حامد 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 

8@@<  
 تربية بنها

 عزت رشدي عبد الفتاح   9
دراسة تقويمية لنظـ إعداد 

معمـ الحمقة األول  مف مرحمة 
التعميـ األساسب فب ضو  

 صبرات بعض الدوؿ 

 جوهر أ.د/ صالح الديف أحمد 
 أ.ـ.د / وضيئة أبو سعدة

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
8@@<  
 تربية بنها

سالمة عبد العظيـ   :
 حسيف 

دور اإلدارة المدرسية فب 
 –ترشيد اإلنفاؽ التعميمب 

دراسة ميدانية عم  التعميـ 
 الفنب بمحافظة القميوبية 

 أ.د/ صالح الديف أحمد جوهر 
 أ.د / شبؿ بدراف
 ويأ.د / حسف البيال 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@<  
 تربية بنها

نبيه محمد محمد   ;
 الصعيدي 

المهاـ الوظيفية لوكيؿ 
المدرسة الثانوية الفنية 

وفعاليتها فب نجاح العممية 
 التعميمية بها 

 أ.د/ صالح الديف أحمد جوهر 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 د/ محمود عز الديف عبد الهادي 
8@@<  

 بنها تربية

يحي  محمد الصادؽ   >
 إبراهيـ 

نظاـ تدريب معممب المغة 
 –االنجميزية أثنا  الصدمة 

 دراسة مقارنة 

أ.د/ صالح الديف أحمد جوهر 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 د/ محمود عز الديف عبد الهادي 

8@@<  
 تربية بنها

سمير ياسيف محمد   =
 نصر 

دور اإلدارة المدرسية فب 
االجتماعية نجاح الصدمة 

بالحمقة الثانية مف التعميـ 
 األساسب فب مصر 

 أ.د / شبؿ بدراف 
 أ.ـ.د/ محمد صبري حافظ 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@> 
 تربية بنها

سام  عبد المطمب   <
 إبراهيـ 

دور اإلدارة المدرسية فب 
تنمية الوعب لدى طالب 

التعميـ األساسب فب مواجهة 
 الكوارث واألزمات 

 / صالح الديف أحمد جوهر أ.د
 أ.ـ.د / أحمد إبراهيـ

 أ.ـ.د/ محمد صبري حافظ 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@> 
 تربية بنها

محمود جماؿ عبد   ?
 الغنب 

دراسة تقويمية لدور إدارة 
رعاية الشباب بجامعة 
الزقازيؽ فب ضو  صبرا  

 بعض الدوؿ 

 أ.د/ محمد وجيه الصاوي
  ة أبو سعدةئأ.ـ.د/ وضي

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 

8@@> 
 تربية بنها

 محمد أحمد جاويش   @
تصميـ نظـ معمومات إلدارة 
شئوف الطالب بجامعة 

الزقازيؽ فرع بنها فب ضو  
 صبرات بعض الدوؿ 

أ.د/ صالح الديف أحمد جوهر 
 تربية األزهر 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
8@@> 
 تربية بنها

  متطمبات تطبيؽ نظاـ اليـو    86
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 المناقشة ل نة  نوان المسالة ال الباسم  م
تاميخ 
 اإل ازل 

د محمود أبو النور عب
 الرسوؿ 

الكامؿ بمدارس التعميـ 
الثانوي العاـ فب ضو  صبرات 

 بعض الدوؿ المتقدمة 

 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد 
 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@? 
 تربية بنها

 

محسف عبد الستار   88
 عزب 

دراسة ميدانية لمعالقة بيف 
تعاقب المديريف وفاعمية 

مدرسية بالحمقة اإلدارة ال
الثانية مف التعميـ األساسب 

 بمحافظة القميوبية 

 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد 
 أ.د/ صالح جوهر

 @@@8 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 تربية بنها

 عال  رمضاف صبرل   89
العالقة بيف أسموب اإلدارة 
باالستثنا  وصن  القرار 

التربوي دراسة ميدانية عم  
 المدارس الثانوية 

 .د/ صالح الديف أحمد جوهر أ
 أ.د / أحمد إبراهيـ

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
8@@@ 
 تربية بنها

 سحر أحمد حسنب   :8
دراسة تقويمية لمركز تنمية 
قدرات أعضا  هيئة التدريس 
بجامعة بنها فب ضو  صبرات 

 بعض الدوؿ

 أ.د / إبراهيـ الزهيري
 أ.د / أحمد ابراهيـ

 ا أ.د / جماؿ محمد أبو الوف
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

 أ.ـ.د/ هدى سعد

966@ 
 تربية بنها

 محمود أمنية فاروؽ  ;8

مشكالت مجالس األمنا  
والمعمميف ومواجهتها واببا  

باستصداـ أسموب حوكمة 
فب ضو  صبرات المدرسة 

 بعض الدوؿ

 إبراهيـ.د / أحمد أ
 أ.د/أحمد عابد

 أ.د / جماؿ محمد أبو الوفا 
 العظيـأ.ـ.د/ سالمة عبد 

966@ 
 تربية بنها

 طارؽ أبو العطا محمود   >8
دور الثقافة التنظيمية فب 
تحقيؽ الصطة اإلستراتيجية 

 لمتعميـ المصري 

 أ.د / بيومب ضحاوي 
 أ.د / أحمد إبراهيـ أحمد 

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.د / سالمة عبد العظيـ

9686  
 تربية بنها 

 حناف جاسـ عبد العزيز  =8
رار التربوي فب تفعيؿ الق

المناطؽ التعميمية بدولة 
 الكويت

 أ.د / أحمد إبراهيـ
 أ.د / جماؿ محمد أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د / محمد ناصؼ

9688 
 تربية بنها

 سماح أبو زهرة   <8
تفعيؿ نظـ إعداد المعمـ 

ضو  بعض فب  المصري
 المداصؿ المتقدمة

 أ.د/أحمد إبراهيـ
 أ.د/جماؿ ابو الوفا
 أ.د / أحمد عابد 

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

9688 
 تربية بنها

8?  

نسمة عبد الرسوؿ عبد 
 البر

تصػػػػور مقتػػػػرح لتطػػػػوير إدارة 
المػػػدرس الثانويػػػة العامػػػة فػػػب 
مصػػػػػػػر باسػػػػػػػتصداـ أسػػػػػػػموب 

 سيجما ستة 

 أ.د/ شبؿ بدارف الغريب
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف
 أ.د/ محمد حسف رسمب

9689 
 تربية بنها

 9689 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفادور إدارة المدرسػػػػػة الثانويػػػػػة محمد عبد العميـ   @8
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 المناقشة ل نة  نوان المسالة ال الباسم  م
تاميخ 
 اإل ازل 

العامػػػة فػػػب تنميػػػة مضػػػػاميف  السيسب
 –التربية الدولية لػدى طالبهػا 

 دراسة مقارنة 

 أ.د/ أحمد عابد طنطاوي
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف

 أحمد ناصؼ.د/ محمد .ـأ

 تربية بنها

96  
تقػػػػػػػويـ البػػػػػػػرامح التدريبيػػػػػػػػة  اهلل نانا أنوار فت 

لمػػػػػػديري المػػػػػػدارس الثانويػػػػػػة 
العامػػػة فػػػب مصػػػر باسػػػتصداـ 

 نموذج كيرؾ باتريؾ

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف
 أحمد عابد طنطاوي.د/ .ـأ

9689 
 تربية بنها

98  
دور اإلدارة المدرسػػػػػػػػية فػػػػػػػػب  حمدي غنيـ محمد 

هػػػػػػػػة ظػػػػػػػػاهرة الشػػػػػػػػغب مواج
الطالبػػػب فػػػب ضػػػو  توجهػػػات 

 الفكر اإلداري المعاصر

 أ.د/ أحمد إبراهيـ
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف
 نبيؿ سعد صميؿد/  .أ

9689 
 تربية بنها

99  
مرفت عبد السمي  عبد 

 العاؿ
دور التعمػػػػػػيـ الجػػػػػػامعب فػػػػػػب 
مواجهػػػػػػة العوامػػػػػػؿ المؤديػػػػػػة 

 المصريلمعنؼ فب المجتم  

 أ.د/ أحمد الرفاعب بهجت 
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.د/ رجب عميوة عم  حسف
 أ.د/ سعيد محمود مرسب

968: 
 تربية بنها

9:  
مشػػػػػػكالت مػػػػػػدارس الفصػػػػػػؿ  مشيرة إبراهيـ صابر

الواحػػد فػػب مصػػر ومواجهتهػػا 
 فب ضو  صبرات بعض الدوؿ 

 ردراسة مقارنةر

 أ.د/ عبادة أحمد عبادة
 أبو الوفا أ.د/ جماؿ محمد

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف
 أ.د/ عبد العظيـ عبد السالـ 

968: 
 تربية بنها

9;  

سعاد عبيد ضويحب 
 الشمري

بعػػػػػػػػض مشػػػػػػػػكالت التعمػػػػػػػػيـ 
المفتوح ومواجهتهػا باسػتصداـ 
 –األسػػاليب اإلداريػػة الحديثػػة 

دراسػػة تطبيقيػػة عمػػ  الجامعػػة 
العربيػػػػػػػة المفتوحػػػػػػػة بدولػػػػػػػة 

 الكويت

 أ.د/ نبيؿ سعد صميؿ 
 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف

968: 
 تربية بنها

9<  
شاريهاف حسف عبد 

 السمي 
تحديػػػد االحتياجػػػات التعميميػػػة 
لمعممػػػػػب مػػػػػدارس التمػػػػػريض 

 نظاـ الصمس سنوات

 أ.د/ عبد الرحيـ سعد شول 
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 يفأ.د/ سالمة عبد العظيـ حس
 أ.د/ نرميف محمد عبيد

968: 
 تربية بنها

9=  

شكري محمد شكري 
 عبد المطيؼ

األدا  الػػػػػػػػػػوظيفب لرؤسػػػػػػػػػػا  
مجػػػػالس األقسػػػػاـ األكاديميػػػػة 
بالجامعػػات  المصػػرية والرضػػا 
الػػػػػػػوظيفب ألعضػػػػػػػا  هيئػػػػػػػة 

 دراسة تحميمية  –التدريس 

 أ.د/ شاكر محمد فتحب 
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ محمود عطا مسيؿ

 محمد أحمد ناصؼ أ.د/

968: 
 تربية بنها

القدرة المؤسسية لممدرسة  هانـ أبو النيؿ   <9
 الثانوية 

 أ.د / جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

 أ.د/ محمود عطا
 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد

9689 
 تربية بنها

 براهيـأ.د/ أحمد إدور اإلدارة المدرسية فب  حمدي غنيـ   ?9
 9688 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
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 المناقشة ل نة  نوان المسالة ال الباسم  م
تاميخ 
 اإل ازل 

 أ.د/ نبيؿ سعد صميؿ مواجهة الشغب الطالبب 
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

 تربية بنها

محمد عبد العميـ   @9
 السيسب

دور إدارة المدرسة الثانوية 
فب تنمية مضاميف التربية 

 الدولية لدى طالبها

 أ.د/ جماؿ ابو الوفا
 أ.د/ أحمد عابد 

 أ.د/ أحمد أحمد ناصؼ 
 ـأ.د/ سالمة عبد العظي

9689 
 تربية بنها

 سعاد ضويحب الشمري  6:
بعض مشكالت التعميـ 

المفتوح ومواجهتها باستصداـ 
 األساليب اإلدارية الحديثة

 أ.د/ نبيؿ سعد صميؿ
 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

9689 
 تربية بنها

 فاطمة السيد صادؽ  8:

تصور مقترح لنظـ اعتماد 
نمية المهنية برامح الت

لممعمميف فب مصر فب ضو  
 صبرات بعض الدوؿ

 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ أحمد عابد

9689 
 تربية بنها

جيهاف عبد السالـ   9:
 معوض

نظـ إعداد المعمـ الجامعب فب 
مكانية  الياباف وفرنسا وا 
 االستفادة منها فب مصر

 سعدأ.د/ نبيؿ 
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ أشرؼ عبد القادر
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

968: 
 تربية بنها

 زينب محمود عثماف  ::
تطوير إدارة التعميـ الجامعب 
 باستصداـ أسموب كروسبب

 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ عبد الرحيـ شول 

968: 
 تربية بنها

مجدي عبد الفتاح    ;:
 عالـ

دراسة تحميمية لمقرارات 
الوزارية وانعكاساتها عم  

 األدا  المدرسب

 أ.د/ شبؿ بدراف
 أ.د/ نبيؿ سعد

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

968; 
 تربية بنها

 ميسر صميؿ يوسؼ  >:
دراسة تقويمية لمنظومة 
التنمية المهنية لمعممب 

 المرحمة االبتدائية

 / أحمد إبراهيـ أحمدأ.د
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ صبحب شعباف

968; 
 تربية بنها

زينب عبد النبب   =:
 المزدي

العالقة بيف المناخ التنظيمب 
 وفعالية ثقافة الجودة

 أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ أحمد عابد 

968; 
 ية بنهاترب

 ناهد بهجت محمد  <:
تطوير اإلدارة المدرسية فب 
ضو  الفكر اإلداري المعاصر 

 ومعايير الهيئة القومية

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ محمود عطا مسيؿ

 أ.ـ.د/ محمد رسمب

968; 
 تربية بنها

صالد سعد مشعاف   ?:
 العتيبب

ضغوط العمؿ وعالقتها باألدا  
 الوظيفب

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

 أ.د/ حسنب مهراف
 أ.ـ.د/ أحمد إبراهيـ

968< 
 تربية بنها
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 ب( اإلشماف  ي  المسائف الميمية  ما ستيم( تحت اإلشماف :

  نوان المسالة اسم ال الب م
سنة  ل نة اإلشماف

 التس يف

 محمد العجمب   8

بعض مشكالت التعميـ الجامعب 
ومواجهتها  بدولة الكويت

 سيجما =باستصداـ اسموب 

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 
 9686 أحمد إبراهيـ أ.د/ 

 تهانب سعود العتيبب  9
اإلدارة المدرسية ودورها فب تنمية 

 القدرات اإلبداعية
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 

 :968 د/ هػالة عمػار

 ممدوح أحمد عم   :

تفعيؿ أدوار مدير المدرسة 
ج التميز االبتدائية فب ضو  نماذ

 العالمية

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 
 9688 أ.د/ أحمد إبراهيـ 

 عبير جالؿ أبو العنييف  ;
تصور مقترح إلدارة الموارد 

 البشرية بمديريات التربية والتعميـ
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 

 ;968 سالمة عبد العظيـأ.د/ 

 سمر مصطف  محمد  >

متطمبات تطبيؽ أبعاد المنظمة 
ة الجامعة المتعممة فب إدار 
 المصرية

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 
 ;968 سالمة عبد العظيـأ.د/ 

 صميؿ السيد صميؿ  =

دور المجمس القومب لحقوؽ 
اإلنساف فب االرتقا  بالعممية 

 التعميمية

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 
 ;968 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 صالد محمود أحمد  <
متطمبات تفعيؿ أنشطة نقابة 

 سة مقارنةدرا –المهف التعميمية 
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 

 ;968 عبد الحميد شعالفد/ 

 أسامة محمد الجميؿ  ?

متطمبات تفعيؿ دور التعميـ 
الجامعب فب تمبية احتياجات 

 سوؽ العمؿ

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 
 ;968 فاطمة زكبد/ 

 سعد محمد سعد  @
تطوير األدا  فب ضو  مدصؿ 

 التقويـ الذاتب
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا 

 ;968 هالة عمارد/ 

 

 " الت  تم إ ازتيا : دلتوماه ال "اإلشماف  ي  المسائف الميمية  -ج

 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

 انتصار محمد عمب   8

تطوير نظـ االمتحانات 
بالتعميـ الثانوي العاـ فب 
مصر فب ضو  صبرات 

دراسة  –بعض الدوؿ 
 مقارنة 

الديف أحمد جوهر أ.د/ صالح 
 تربية األزهر 

أ.د/ عبد الفتاح جالؿ مدير المركز 
 القومب لمبحوث التربوية 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@= 
 تربية بنها

 رفاعب عقيؿ محمود   9

التربوي فب  اإلعالـدور 
تنمية الوعب االجتماعب فب 
مرحمة التعميـ األساسب فب 
 ضو  تغيرات بعض الدوؿ 

لديف أحمد جوهر أ.د/ صالح ا
 تربية األزهر 

 أ.ـ.د/ حسيف الدرينب 
 تربية األزهر

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

8@@> 
 تربية بنها

سالمة عبد العظيـ   :
 حسيف 

مشكالت المدرسة الثانوية 
فب مصر ومواجهتها العامة 

باستصداـ بعض األساليب 
 الحديثة  اإلدارية

 أ.د/ صالح الديف أحمد جوهر
 يف البيالوي أ.د/ حسف حس

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
8@@? 
 تربية بنها

 رضا السيد إبراهيـ   ;
إدارة المعرفة كمدصؿ لتطوير 

 كميات التربية

 أ.د / محمود عوض اهلل 
 أ.د / جماؿ أبو الوفا 

 أ.د / سالمة عبد العظيـ 

966@  
 تربية بنها

عبد نسريف عبد الحكيـ   >
 الفتاح 

عم  اإلصالح المتمركز 
 فب ضو  معاييرلمدرسة ا

دراسة  –الجودة الشاممة 
 مقارنة

 أ.د / شبؿ بدراف 
 أ.د/ عبد الجواد بكر

 أ.د/أحمد إبراهيـ
 أ.د / جماؿ أبو الوفا 

 أ.د / سالمة عبد العظيـ 

9686 
 تربية بنها

 عبد الفتاح عبد الحميد  =
 شعالف 

السياسة التعميمية فب مصر 
إدارة وانعكاساتها عم  

ممة بالمدرسة الجودة الشا
  الثانوية

 أ.د/أحمد حجب
 أ.د/شاكر فتحب

 أ.د / أحمد إبراهيـ أحمد 
 أ.د / جماؿ أبو الوفا 

 أ.د / سالمة عبد العظيـ 

9686 
 تربية بنها

>  
 

 برجس فال  الهاجري

العالقة بيف تمكيف المديريف 
دراسة  –وأدا  العامميف 

ميدانية عم  المدارس 
 المتوسطة بدولة الكويت 

 
 / أحمد إبراهيـ أحمد أ.د 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 

 
9686  
 تربية بنها

 هالة صال  عمار  ?
متطمبات تطبيؽ نظاـ 
الجودة الشاممة فب 

 إبراهيـأ.د/أحمد 
 أ.د/ جماؿ ابو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

9689 
 تربية بنها
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

مؤسسات تعميـ الكبار فب 
مصر فب ضو  بعض 

 الصبرات العالمية

 أ.د/ محمد حسف رسمب
 د الجواد بكرأ.د/ عب

 حسنبأحمد سحر   @

اإلدارة اإلستراتيجية كمدصؿ 
إلصالح التعميـ الجامعب 

دراسة مقارنة  –المصري 
 لصبرات بعض الدوؿ

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 أ.د / سالمة عبد العظيـ

 أ.د/ شبؿ بدراف
 أ.د/ عم  شمس الديف

968: 
 تربية بنها

 فاطمة أحمد زكب  86

بيؽ بطاقة متطمبات تط
األدا  المتوازف فب الجامعة 
المصرية  فب ضو  صبرات 

 بعض الدوؿ

 أ.د/ أحمد إسماعيؿ حجب
 أ.د / أحمد إبراهيـ أحمد 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 أ.د / سالمة عبد العظيـ

968: 
 تربية بنها

إبراهيـ عبد سهاـ   88
 المجيد

المشكالت اإلدارية لمدارس 
فب مصر التربية الصاصة 

عالجها فب ضو   وكيفية
 صبرات بعض الدوؿ

 أ.د/أحمد عابد طنطاوي
 أ.د/ جماؿ ابو الوفا

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ سام  جميؿ 

968: 
 تربية بنها

 وفا  إبراهيـ الصادؽ  89

تطوير التعميـ الثانوي 
الصناعب بمصر فب ضو  
اهتمامات التربية الحياتية 
دراسة مقارنة فب ضو  
 صبرات بعض الدوؿ

 جماؿ ابو الوفا أ.د/
 أ.د/ إبراهيـ أحمد غنيـ
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

 عبادة أحمد عبادة أ.د/ 
968: 
تربية 
 السويس

هياـ إبراهيـ محمد   :8
 عامر

متطمبات مدرسة المستقبؿ 
بمصر فب ضو  صبرات 

 بعض الدوؿ

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 أ.د / سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ عبادة أحمد عبادة

 عبد الصالؽ متولب أ.ـ.د/ نبيؿ

968: 
 تربية بنها

 حناف جاسـ محمد   ;8
دور التصطيط االستراتيجب 
لمموارد البشرية فب تحسيف 

 القدة التنافسية

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ حسنب مهراف

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 أ.د/ صبحب شرؼ

968; 
 تربية بنها

 : تحت اإلشمافاإلشماف  ي  المسائف الميمية " الدلتوماه "  -د

سنة  ل نة اإلشماف  نوان المسالة اسم ال الب م
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 التس يف

 أشواؽ عبد الجميؿ عم   8
تحسيف جودة المدرسة الثانوية 
 العامة باستصداـ النظـ الصبيرة

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 9688 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

تطوير العمميات اإلدارية  سيدينا جبريؿ غيث  9
 ـ الجامعب لمنظومة التعمي

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 9689 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 فاطمة السيد صادؽ  :
دراسة مقارنة لنظاـ التعميـ 
الجامعب فب كؿ  مف ماليزيا 

 وتركيا

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 :968 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 أنوار فت  اهلل نانا  ;

استراتيجية مقترحة لترشيد القرار 
الثانوية  سةالتربوي فب المدر 

العامة باستصداـ األساليب 
 اإلدارية الحديثة

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

968: 

 أحمد عبيد الحميداف  >
استراتيجية مقترحة لتطوير أدا  

 مديري المدارس الثانوية
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

 :968 أ.د/ أحمد إبراهيـ

 جعفر يوسؼ عبد اهلل  =
الوجدانب وعالقته باألدا  الذكا  

 الوظيفب
 أ.د/ أشرؼ عبد القادر 

 :968 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 ناصر محمد العجمب  <
دور القيادة االستراتيجية فب 
 تحقيؽ الفعالية التنظيمية

 أ.د/ أشرؼ عبد القادر 
 :968 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 عبد العزيز أحمد محمود  ?
تطوير مؤسسات التعميـ الجامعب 

صر فب ضو  النماذج فب م
 العالمية

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 :968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

العدالة التنظيمية وعالقتها بأدا   عبيد الضويحبسعاد   @
 دراسة ميدانية –قيادات الجامعة 

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 ;968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

محمد فال  راشد   86
 الهجري

دارة الذاتية متطمبات تطبيؽ اإل
فب معاهد الهيئة العامة لمتعميـ 

 التطبيقب

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 ;968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

بعض مشكالت المدرسة الثانوية  أميف محمد عبد السالـ  88
 الفنية الصناعية فب مصر

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا
 ;968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

 :   ية " الما ستيم "شة المسائف الميممناق -هـ

 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

 أ.د/ عرفات عبد العزيز سميماف الصدمات الطالبية فب سعيد غريب محمد   8
  >@@8 أ.د/ شوقب ضيؼ 
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

المدرسة الثانوية الفنية  الدقميري 
بجمهورية مصر العربية 

 دراسة مقارنة  –ودوؿ أصرى 

تربية شبيف  أبو الوفا أ.ـ.د/ جماؿ محمد
 الكوـ 

 هانـ أحمد سابؽ   9

إدارة دراسة تقويمية ألساليب 
الصؼ المدرسب فب مصر 

فب ضو  االتجاهات 
 العالمية المعاصرة 

 أ.د/ أسامة محمد شاكر 
 أ.د/ نشأت فضؿ 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ 

966=  
 لتربية بنها 

 حات عبد اهلل محمد الش  :
إدارة ضغوط العمؿ لمعامميف 
بالجهاز اإلداري بجامعة بنها 

 دراسة حالة  –

 أ.د/ أسامة محمد شاكر 
 أ.د/ صفا  عبد العزيز 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

966=  
 تربية بنها 

 هالة محمد صال    ;
دراسة تحميمية لمشراكة بيف 

فب ضو   الجامعة والمجتم 
 صبرات بعض الدوؿ 

 أ.د/ عبد الجواد بكر 
 أ.د / أحمد عابد 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

966= 
 تربية بنها 

 هنا  مصطف  زايد   >

تحديث العمميات اإلدارية فب 
المدرسة الثانوية العامة 
باستصداـ التكنولوجيا 

 الحديثة 

 أ.د/ أسامة محمد شاكر 
 د/ محمد العجمب أ.

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

966= 
 تربية بنها 

 وائؿ محمد حشمت   =
دراسة تقويمية لرسائؿ 
الماجستير والدكتورال فب 

 التربية المقارنة 

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
  <966 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

 تربية بنها 

 عبد الحميد شعالف   <
مركزية كمدصؿ لفاعمية الال

جودة عممية صن  القرار 
 المدرسب فب مصر 

 أ.د/ حسف البيالوي 
 أ.د/ شبؿ بدراف 

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ

966> 
 تربية بنها 

الشيما  محمد محسف   ?
 عبد اهلل 

الصدمات الطالبية لمدارس 
التربية الفكرية فب مصر 

 مقارنة دراسة  –والسعودية 

 أ.د/ إبراهيـ مطاوع 
 <966 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 

 تربية طنطا  

  ?966 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا دراسة مقارنة لمتعميـ أشواؽ عبد الجميؿ   @
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

االلكترونب فب كؿ مف  عمب 
الواليات المتحدة األمريكية 

مكانية   اإلفادةواستراليا وا 
 منها فب مصر 

 أ.د / أحمد عابد 
 مة عبد العظيـأ.ـ.د/ سال

 أ.ـ.د/ هدى سعد 

 تربية طنطا  

86  
 

جميمة عبد الرضا 
 كاكولب 

 اإلشراؼتقويـ وتطوير 
التربوي بمرحمة رياض 

األطفاؿ فب دولة الكويت فب 
 ضو  صبرات بعض الدوؿ 

 
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 

 أ.د / أحمد عابد 
 أ.ـ.د/ هدى سعد 

 
966@ 

 تربية طنطا  

 سنب نايؿ حأحمد سحر   88

تطوير مركز تنمية قدرات 
أعضا  هيئة التدريس 

والقيادات اإلدارية بجامعة 
بنها فب ضو  صبرات بعض 
 الدوؿ / دراسة مقارنة 

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
  سالمة عبد العظيـأ.د / 

  @966 أ.ـ.د/ هدى سعد
 تربية بنها 

 حممب حسف داليا   89

إدارة الجودة الشاممة فب 
المصري فب  لجامعبالتعميـ ا

ضو  الفكر اإلداري التربوي 
 المعاصر

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ محمد جودة 
 أ.ـ.د/ مناؿ رشاد

 أ.ـ. د/ نبيؿ عبد الصالؽ
966@  

 السويستربية 

 راندا السيد حسيف   :8
القرارات الوزارية وانعكاساتها 

 عم  العممية التعميمية 

 أ.د / محمد العجمب 
 الودود مكروـ  أ.د / عبد

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.د / عادؿ منصور

966@  
 تربية المنصورة

 من  حامد المرسب   ;8
متطمبات تطبيؽ التقويـ 
الشامؿ لمتمميذ كمدصؿ 
 لضماف جودة المدرسة 

 أ.د / حسف محمد حساف 
 أ.د / محمد حسنيف العجمب 

 أ.د / جماؿ ألو الوفا 
 أ.د / مجدي صالح 

966@  
 ة المنصورة تربي

أمؿ عبد المطمب سعد   >8
 عبد المطمب

متطمبات التنمية المهنية 
ألعضا  هيئة التدريس فب 
ضو  االتجاهات العالمية 

 المعاصرة 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 أ.د / مجدي صالح 
  9686 أ.د / إبراهيـ العويمب

 تربية المنصورة 

مشعؿ سعود مشعاف   =8
 الميمونب 

مديري برنامح مقترح لتدريب 
 أ.د / جماؿ أبو الوفا 

 أ.د / أحمد عابد 
9686  

 تربية طنطا
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

المدارس بالمرحمة االبتدائية  
فب دولة الكويت فب ضو  

 احتياجاتهـ  

 أ.د / هدى سعد

8>  
داليا أحمد شمس الديف 

 حمودة  

 

تطوير اإلدارة المدرسية فب 
مرحمة ما قبؿ التعميـ 

الجامعب مف صالؿ اإلدارة 
 سة الفعالة  المتميزة لممدر 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
أ.د / عبد المنعـ محيب الديف 

 عبد المنعـ 
 أ.د / هدى سعد

9686  
 تربية طنطا

عبد الشافب  ماجدة  ?8
 محمد منصور

بعض مشكالت المدرسة 
الثانوية الفنية ومواجهتها 
باستصداـ استراتيجيات 

 التغيير

 أ.د / شبؿ بدراف 
 أ.د/ محمود عوض اهلل

 أبو الوفاأ.د/جماؿ 
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

9688  
 تربية بنها

 محمد سعيد الهاجري  @8

تقويـ نظاـ دمح ذوي 
االحتياجات الصاصة فب 
دولة الكويت فب ضو  
 تجارب بعض الدوؿ

 أ.د/ أحمد عابد
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 9688 أ.د/ هدى سعد
 تربية طنطا

 مشيرة إبراهيـ صابر   96

مشكالت مدارس الفصؿ 
فب مصر ومواجهتها الواحد 

فب ضو  صبرات بعض 
 الدوؿ

 أ.د/ عبادة أحمد عبادة
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ عبد العظيـ العطوانب
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ

9689 
 تربية بنها

 عبد العاؿ محمد السيد  98
المضاميف التربوية فب 
كتابات بعض المفكريف 

 اإلسالمييف

 أ.د/ أحمد الرفاعب بهجت
 الوفا أ.د/ جماؿ أبو

 أ.د/ نجـ الديف نصر
 أ.د/ رجب عميوة
 أ.د/ سعيد طه

9689 
 الزقازيؽتربية 

مرفت عبد السمي  عبد   99
 العاؿ

دور التعميـ الجامعب فب 
مواجهة العوامؿ المؤدية 

 لمعنؼ فب المجتم  المصري 

 أ.د/ أحمد الرفاعب بهجت
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 أ.د/ رجب عميوة
 أ.د/ سعيد مرسب

9689 
 الزقازيؽ تربية

 شكري محمد شكري  :9
األدا  الوظيفب لرؤسا  
مجاؿ األقساـ األكاديمية 

 شاكر فتحبأ.د/ 
 أ.د/جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ محمود عطا

 محمد أحمد ناصؼ.د/ .ـأ

968: 
 تربية الزقازيؽ
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

بالجامعات المصرية والرضا 
الوظيفب ألعضا  هيئة 

 التدريس بها

 إيناس السيد محمد  ;9

متطمبات تطبيؽ 
رجونوميكا عم  إدارة األ 

جامعة قناة السويس فب 
 ضو  صبرات بعض الدوؿ

 نبيؿ سعدأ.د/ 
 أ.د/جماؿ أبو الوفا

 :968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 تربية السويس

 رجب جودة   >9

تفعيؿ الدور التربوي 
ألصصائب الصحافة 

المدرسية بمصر فب ضو  
 صبرات بعض الدوؿ

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 د/ محمد رسمب

 ;968 أشرؼ عرندس حسيفد/ 
 تربية بنها

 نها أحمد سميـ  =9

دور مؤسسات المجتم  
المدنب فب دعـ وتطوير 
التعميـ الجامعب بمصر فب 
ضو  تجارب بعض الدوؿ 

 المتقدمة

 أ.د/ فاروؽ البوهب
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

 السيدد/ هدى سعد 
 ;968 د/ أميمة حممب مصطف  

 تربية طنطا

 دعا  كماؿ فجاؿ   <9

مقارنة لمنظومة  دراسة
المشاركة المجتمعية فب 
كوريا الجنوبية والصيف 
مكانية اإلفادة  الشعبية وا 
منها فب التعميـ قبؿ 
 الجامعب فب مصر

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ عبادة أحمد عبادة
 أ.د/ أحمد عابد طنطاوي

 ;968 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف
 تربية بنها

 أحالـ عباس إبراهيـ  ?9

ارنة لنظاـ التعميـ دراسة مق
المفتوح فب كندا واستراليا 
مكانية اإلفادة منه فب  وا 

 مصر

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ سالمة عبد العظيـ حسيف

 أ.د/ صبحب شرؼ
 أ.ـ.د/ محمد رسمب

968; 
 تربية بنها

ثابت محمد الديف   @9
 المرسب غناـ

سبؿ تطوير الكفا ات 
المهنية لمديري المدارس 

 أ.د/ شبؿ بدراف
 أ.د/ فاروؽ البوهب
 أ.د/ جماؿ أبو الوفا

968; 
تربية 
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 المناقشةل نة   نوان المسالة اسم ال الب م
تاميخ 
 اإل ازل 

ب مصر الثانوية العامة ف
 لتحقيؽ الجودة واالعتماد

 اإلسكندرية أ.ـ.د/ فاطمة عبد القادر

 حمود العتيبب   6:

تطوير إدارة مؤسسات التعميـ 
الجامعب بدولة الكويت فب 
ضو  بعض االتجاهات 

 العالمية المعاصرة

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أحمد عابد طنطاوي أ.د/

 >968 أ.د/ هدى سعد
 تربية طنطا

 من  صميدة  8:

مشكالت البحث العممب فب 
كميات التربية النوعية 
 بجمهورية مصر العربية

ومواجهتها فب ضو  صبرات 
 بعض الدوؿ

 أ.د/ جماؿ أبو الوفا
 أ.د/ عم  مبارؾ

 أ.د/ سالمة عبد العظيـ
 >968 أ.د/ هشاـ أبو العنييف

 تربية بنها

 مناقشة المسائف الميمية " الدلتوماه " :  -و

تاميخ  ل نة اإلشماف  نوان المسالة اسم ال الب م
 اإل ازل 

 عصاـ توفيؽ قمر   8

دور جماعات النشاط 
االجتماعب بالمدرسة 
الثانوية فب تنمية 

الوعب البيئب لمطالب 
مصر العربية بجمهورية 

فب ضو  صبرات بعض 
 الدوؿ 

 وهرأ.د/ صالح الديف أحمد ج
 أ.ـ.د/ عبد السالـ فايد 

 تربية األزهر 
 أ.ـ.د/ وضيقة أبو سعدة 

 تربية بنها 

 أ.ـ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا

بكمية  <@@8
 التربية ببنها 

 تهانب صال  العنزي   9

تصور مقترح لتطوير 
اإلدارة الجامعية 
بالكويت فب ضو  
مدصؿ إدارة الجودة 

 الشاممة 

 أ.د/ عبد المنعـ محب الديف 
 .د/ أحمد عابد أ

 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 
 أ.ـ.د/ هدى سعد

كمية  <966
التربية جامعة 

 طنطا 

 ب إسماعيؿ يوسؼ ييح  :
المحاكاة بالكمبيوتر 
كمدصؿ لفاعمية 
العمميات اإلدارية 

 أ.د/ أحمد عابد 
 أ.د/ جماؿ محمد أبو الوفا 

 أ.ـ.د/ سالمة عبد العظيـ
 عدأ.ـ.د/ هدى س

كمية  ?966
التربية جامعة 

 طنطا 
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تاميخ  ل نة اإلشماف  نوان المسالة اسم ال الب م
 اإل ازل 

 بالمدرسة الثانوية 

 سعيد  محمد أحمد  ;

فعالية جودة المنظومة 
المدرسية باستصداـ 
اسموب الهندسة 

 اإلدارية 

 أ.د / محمد صبري حافظ 
 أ.د / عبد الجواد السيد بكر 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا 
 فحص 9686

كمية التربية 
 بالسويس

 إيهاب محمد الحو  >

التصطيط لتمويؿ 
الثانوي الفنب  التعميـ

فب مصر وانجمترا 
 وأمريكا

 أ.د / أحمد عابد طنطاوي 
 أ.د / عبد الجواد السيد بكر 

 أ.د / جماؿ أبو الوفا
 فحص 9686

كمية التربية 
 بالسويس

 أسما  مصموؼ  =
دراسة مقارنة لنظـ 

فب كؿ التربية الصاصة 
 مف أمريكا واستراليا

 أ.د/ سعاد بسيونب
 أ.د/ بيومب ضحاوي 

 ماؿ أبو الوفاأ.د/ ج
 أ.د/ مناؿ رشاد عبد الفتاح

9686 
كمية التربية 
 بالسويس

 مها طالؿ العازمب  <

تطوير األدا  اإلداري 
لموظفب وزارة التربية 
فب دولة الكويت فب 
ضو  مدصؿ إدارة 

 التغيير

 حًذٌ حطٍ انًحرولٍأ.د/ 

 أ.د/ جًبل يحًذ أبى انىفب

 يحًىد عطب يطُمأ.د/ 

 9689 يحًذ أحًذ َبصفأ.د/ 
كمية التربية 
 بالزقازيؽ

?  

 هُبو إبراهُى يحًذ عبير

يتطهبااااااااب  يذ ضاااااااا  

انًطاااتمبم بًفااار فاااٍ 

ضاااىب ابااارا  ب ااا  

 د اض  يمب َ   –انذول 

 أ.د/ َبُم ض ذ اهُم

 أ.د/ جًبل يحًذ أبى انىفب

 أ.د/ ضالي  عبذ ان ظُى حطٍُ

 أ.د/ َبُم عبذ انخبنك يتىنٍ

 أ.د/ هذي ض ذ انطُذ

3102 

كهُ  انتربُ  

 بنطىَصب

@  

د اضااااااااااا  يمب َااااااااااا   حُبٌ عبذ انطتب  يحًذ 

نًؤضطاااااااب   َاااااااب  

األطفااابل فاااٍ كااام  ياااٍ 

 وضااااااااُب ا  حبدَااااااااا  

وجًهى َاااااا  انفااااااٍُ 

انشاااا بُ  وضااااُ بفى   

 أ.د/ َبُم ض ذ اهُم

 أ.د/ جًبل يحًذ أبى انىفب

 أ.د/ ضالي  عبذ ان ظُى حطٍُ

 أ.د/ عبذ انببضط يحًذ دَبة

3102 

هُ  انتربُ  ك

 ضىاٌأب
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تاميخ  ل نة اإلشماف  نوان المسالة اسم ال الب م
 اإل ازل 

وإيكبَُاا  اافاابد  يُهااب 

 فٍ يفر

86  

 طىَر انت هاُى اناابَىٌ  وفبب إبراهُى انفبدق

انفاااُبعٍ بًفااار فاااٍ 

ضاااااااااىب اهتًبياااااااااب  

 –انتربُاااااا  انحُب ُاااااا  

 د اض  يمب َ  

 أ.د/ إبراهُى أحًذ غُُى

 أ.د/ جًبل يحًذ أبى انىفب

 أ.د/ عببد  أحًذ عببد 

 أ.د/ ضالي  عبذ ان ظُى حطٍُ

3102 

كهُ  انتربُ  

 ببنطىَص

88  

د اضااا  يمب َااا  نُظااابو  يحًىد انطُذَجالب 

انت هاااُى اناااابَىٌ ان ااابو 

فاااٍ يفااار وكىنىيبُاااب 

 وانًكطُك

 أ.د/ جًبل أبى انىفب

 أ.د/ أحًذ عببذ

 أ.د/ هذي ض ذ

3102 

  ربُ  طُطب

89  

د اضااا  يمب َااا  نُظااابو  عهً أحًذ ضبنًبٌ

انت هاااُى اناااابَىٌ ان ااابو 

 –فااٍ كااام  يااٍ أنًبَُاااب 

يبنُسَااااااب  –اضااااااترانُب 

  يُهااب وإيكبَُاا  اافاابد

 فٍ يفر

 َبُم ض ذ اهُمأ.د/ 

 أ.د/ جًبل يحًذ أبى انىفب

 أ.د/ ضالي  عبذ ان ظُى حطٍُ

 أ.د/ إَُبش إبراهُى أحًذ

3102 

 ضىهبج ربُ  

8:  

انتخطااُط ا ضااترا ُجٍ  َجىي إبراهُى عبذ انحًُذ

اَشاابب جبي اا  نهت هااُى 

عٍ بُ ذ يت ذد  انفاُ  

بًفاااااار فااااااٍ ضااااااىب 

 ابرا  ب   انذول

 عُم حجٍأ.د/ أحًذ إضًب

 أ.د/ جًبل أبى انىفب

 أ.د/ يحًىد عطب يطُم

 د/ ضُذ ضبنى يىضً

 د/ يحًذ أحًذ َبصف

3102 

  ربُ  انسلبزَك

8;  

انتًُُ  انًهُُا  ن واى  فتىح انط ذاوٌيهذٌ 

هُئااااااااااا  انتاااااااااااذ َص 

ببنجبي ااااب  انًفاااارَ  

ببضااااتخذاو  كُىنىجُااااب 

 انت هُى يٍ بُ ذ 

 أ.د/ عبذ انجىاد بكر

 أ.د/ جًبل أبى انىفب

 عبذ ان سَس داود أ.د/

 أ.د/ أيُر   يوبٌ

3102 

 ربُ  كفر 

 انشُخ

8<  

اضااااترا ُجُ  يمترحاااا   ضًبح يحًىد أبى زهر 

نتماااااااااااااااىَى أداب إدا   

انًذ ضااااااا  انابَىَااااااا  

 ان بي  فٍ يفر

 أ.د/ جًبل أبى انىفب

 أ.د/ أحًذ عببذ 

 أ.د/ ضالي  عبذ ان ظُى

 أ.د/ أشرف عرَذش

3102 

  ربُ  بُهب

انتً حضر فٍها  )و( انذوراخ انتذرٌثٍح

 كمتذرب : 

 ، جامعة بنها )فترة صباحية(. =966/  ?/  ;9 – 99دورة تقييـ التدريس فب الفترة مف  -
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 جامعة بنها )فترة مسائية(.،  =966/?/;9–99دورة إدارة البحث العممب فب الفترة مف  -
 بنها )فترة صباحية(.، جامعة =966/@/:8–88دورة استصداـ التكنولوجيا فب التدريس فب الفترة مف -
 )فترة صباحية(.، جامعة بنها =8/86/966:-@9دورة أصالقيات وآداب مهنة التدريس فب الفترة مف  -
 ، جامعة بنها )فترة صباحية( . =88/966/?-=فب الفترة مف الجوانب القانونية دورة  -
 ا )فترة صباحية(. ، جامعة بنه<966/</@9-;9دورة حقوؽ اإلنساف رمستوى أوؿر فب الفترة مف  -
 ، جامعة بنها )فترة صباحية(.?966/</@-=انبر فب الفترة مف ثدورة حقوؽ اإلنساف رمستوى  -

)ز( انذوراخ انتذرٌثٍح انتً حضر فٍها 

 كمذرب: 

دورة تدريبية فب مجػاؿ ضػماف جػودة واعتمػاد المؤسسػة التعميميػة لمنسػوبب التربيػة  ;8عدد  -
 .  ?966/  >/  >8حت   ?966/  8/  >8ب الفترة مف والتعميـ بمحافظة القميوبية ف

دورات تدريبيػة فػب مجػػاؿ تأهيػؿ المػدارس لمجػودة واالعتمػػاد لمنسػوب التربيػة والتعمػػيـ  :عػدد  -
 .  ?966/  ?/  <9حت   ?966/  ?/  8بمحافظة القميوبية فب الفترة مف 

مجػودة واالعتمػاد بمحافظػة دورات تدريبية فب مجاؿ تأهيؿ الحضػانة وريػاض األطفػاؿ ل <عدد  -
 . 9686/  9/  96حت   @966/  </  8القميوبية فب الفترة مف 

دورة فػػب مجػػاؿ رفػػ  كفػػا ة العػػامميف لفػػرؽ الػػدعـ الفنػػب وضػػماف الجػػودة بػػاإلدارات  9عػػدد  -
/ ;والمدارس المرشحة لمحصوؿ عم  االعتماد بمحافظػة القميوبيػة فػب الفتػرة مػف     التعميمية

 . 9686/  >/<8حت   9686/ >
وثيقػػة عمميػػة ) رؤيػػة ورسػػالة بعػػض المػػدارس بمصتمػػؼ المراحػػؿ التعميميػػة  6>8فحػػص عػػدد  -

 بمحافظات القميوبية والغربية والمنوفية والقاهرة ( .
 )ح( انمشاركاخ اإلعالمٍح : 

حتػػ  عػػاـ  >@@8جولػػة ثقافيػػة باإلذاعػػة المصػػرية منػػذ عػػاـ  –المشػػاركة فػػب البرنػػامح العػػاـ  -
تناولػػت المشػػاركة التركيػػز عمػػ  قضػػايا المجتمػػػ  وسػػبؿ التغمػػب عميهػػا مثػػؿ قضػػػية و  ?@@8

، العادات والتقاليد السمبية وتأثيرها عمػ  تنميػة المجتمػ  الدروس الصصوصية ، مشكمة األمية 
 ، كيفية توظيؼ الشباب لصدمة تنمية المجتم  . 

 >@@8/;@@8 ، ;@@8/:@@8كتابة عدة مقاالت صحفية بجريدتب الوفد واألهالب منػذ عػاـ -
وركػػزت كمهػػا عمػػ  الجامعػػة ودورهػػا فػػب المجتمػػ  ، تحػػديات القػػرف الحػػادي والعشػػريف ودور 

 ، صصائص إنساف القرف الحادي والعشريف. التربية فب مواجهتها ، دور التربية فب التنمية 
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األنشطح انعهمٍح وانتطثٍقٍح خالل :  ساتعاً 

افظح مح –فترج عمهه تكهٍح انترتٍح تصالنه 

 ( 6002/  8991سهطنح عمان )  –ظفار 

 )أ( تٍاناخ خاصح : 
 ـ .  ?@@8/  ?/  >9تاري  التعييف :  -
 ـ .  =966/  @/  8تاري  قبوؿ االستقالة :  -
 .  الدرجة : أستاذ مشارؾ -
 الوظيفة : رئيس وحدة أصوؿ التربية .  -

 )ب( اننشاط اإلداري : 
               حتػػػػػػ   @@@8 / ?@@8ة منػػػػػػذ عػػػػػػاـ عضػػػػػػو بمجمػػػػػػس قسػػػػػػـ الدراسػػػػػػات التربويػػػػػػ -

 .  =966/>966عاـ 
 .  =966/  >966حت  عاـ  @@@8/  ?@@8رئيس وحدة أصوؿ التربية منذ عاـ  -
 . =966/>966حت  عاـ  9666/  @@@8عضو لجنة االمتحانات بالكمية منذ عاـ  -
حتػ   :966/  9669عضػو لجنػة ضػماف الجػودة عػف قسػـ الدراسػات التربويػة عػاـ  -

 .  =966/  >966عاـ 
 .  =966/  >966حت  عاـ  9669/  9668عضو مجمس الكمية منذ عاـ  -
               حتػػػػ   ;966/  :966عضػػػو لجنػػػػة تقيػػػػيـ الطالػػػب لممقػػػػررات الدراسػػػػية منػػػذ عػػػػاـ  -

 .  =966/  >966عاـ 
             حتػػػػ   ;966/  :966عضػػػو لجنػػػػة تقيػػػيـ الطالػػػػب لسسػػػتاذ األكػػػػاديمب منػػػذ عػػػػاـ  -

 .  =966/  >966عاـ 
 )ج( اننشاط انعهمً : 

 ومنيا : ندوات ومؤتممات داخف الليية وخام يا حضوم 

  ر تجديد التعميـ فب المجتم  اإلسالمب لمواجهة تحديات القرف الحادي والعشريف ر ، الندوة
ائصػه فػب الوطنية األول  لكميات التربية لممعمميف والمعممػات : أسػس الفكػر التربػوي وصص

سػمطنة عمػاف ، فػب الفتػرة  –عبػري  –الثقافة العربية واإلسالمية ، كمية التربيػة لممعممػات 
 ( . )بحث فردي 9< – <;ـ ، ص ص @@@8مارس  @8 – ?8مف 

  ر ، المعمػـ فػب العػالـ العربػب لمواجهػة تحػديات القػرف الحػادي والعشػريف  إعػدادر متطمبات
 –عبػري  –تربية والتراث العربب ، كميػة التربيػة لممعممػات الندوة العممية لكميات التربية : ال
)      ==8 – :@ص ص ـ ، @@@8ابريػػؿ  >9 – :9سػػمطنة عمػػاف ، فػػب الفتػػرة مػػف 

 بحث فردي ( .

  ر مشكالت المعمػـ فػب الػوطف العربػب ومواجهتهػا فػب ضػو  الػدروس المسػتفادة مػف بعػض
كميػة التربيػة فب مستهؿ األلفية الثالثػة ،  التربية والمعمـالندوة العممية الدوؿ المتقدمة ر ، 
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  ، 9666مػػػػػػايو  > – :فػػػػػػب الفتػػػػػػرة مػػػػػػف سػػػػػػمطنة عمػػػػػػاف ، ، عبػػػػػػري ، لممعممػػػػػػات 
 )بحث فردي ( . :?8 – 888ص ص 

 النػػدوة العمميػػة :  رلانسػػاف العربػػب لمواجهػػة العولمػػة يف الثقػػافب ر أهػػـ متطمبػػات التحصػػ ،
قػػابوس باالشػػتراؾ مػػ  جامعػػة الزيتونػػة  ، جامعػػة السػػمطافالعولمػػة والصصوصػػية الثقافيػػة 

 . دي(بحث فر ) 8?9 – @=9ص ص  ،@@@8أكتوبر 88 - @بتونس فب الفترة 

  ر ، النػػدوة العمميػػة : أهػػـ مشػػكالت التعمػػيـ الثػػانوي بمحافظػػة ظفػػار وسػػبؿ التغمػػب عميهػػا ر
تػرة مػف طوير ، مركز التراث الثقػافب ، محافظػة ظفػار ، فػب الفالواق  والت –التعميـ الثانوي 

  .()بحث فردي =: – 8، ص ص  9669نوفمبر  88 – 86

  ر دور اإلدارة المدرسية فب تهيئة البيئة اإلبداعية فب مدرسة المستقبؿ فب العالـ العربػب ر
، الندوة العممية : التنمية والبيئة ، كمية التربية ، صالله ، محافظة ظفار ، فب الفتػرة مػف 

)بحػػػػػث مشػػػػػترؾ مػػػػػ  زميػػػػػؿ مػػػػػف ذات  9? – 8، ص ص  >966ديسػػػػػمبر  89 – 86
 ( . التصصص 

  قاعة ، الممتق  الثانب لادارة المدرسية رؤية عصرية ونظرة عالمية ر ،  –ر مدير المدرسة
،  ص  =966ابريػػؿ  > – ;محافظػػة ظفػػار فػػب الفتػػرة مػػف  –األنشػػطة الطالبيػػة بصػػالله 

 . )بحث فردي( == – 8ص 

 وكيفية اإلفادة منها فب مصر، مؤتمر الجمعية ، توجهات إصالح منظومة التعميـ األوروبب
المصػػرية لمتربيػػة المقارنػػػة واإلدارة التعميميػػة، دار الضػػػيافة، جامعػػة عػػػيف شػػمس، ينػػػاير 

968;. 
 عهى انرسائم انعهمٍح :  اإلشراف)د( 

رسائؿ ماجستير فب التربية تصصص إدارة تربوية بكمية  :ساهـ فب مناقشة وتحكيـ عدد 
 .  ;966/  :966حت   9668/  9666لسمطاف قابوس فب الفترة مف التربية جامعة ا

 ( اننشاط انثقافً : هـ)
قاـ بإلقا  مجموعة مف المحاضرات الثقافية والتربوية فب مصتمػؼ مػدارس محافظػة ظفػار مػف  -

  وركزت فب مجممها عم  :،  =966مايو  8حت   @@@8يناير  8الفترة 
  . العالقة بيف المعمـ والتمميذ 

  ر اإلدارة المدرسية تجال المجتم  المحمب . دو 

  . أهمية التعاوف بيف المدرسة والمنزؿ 

  فف التعامؿ م  ابصريف . 

  . أساليب النجاح وطرؽ التفوؽ 

  . تحديات العصر وانعكاساتها عم  المدرسة 

 – معممػات أوائػؿ –التربيػة والتعمػيـ ) معممػات المشاركة فب مشػروع اإلنمػا  المهنػب لقيػادات  -
 ;ه، محافظػػة ظفػػار ، فػػب الفتػػرة مػػف ( ، صػػاللمػػديرات  –مسػػاعدات مػػديرات  –موجهػػات 

 .  >966ديسمبر  >8حت   ;966مارس 
المشاركة فب عدة لقا ات إذاعية فب برنامح الواحة الثقافية ، برنامح مرافػؽ ، برنػامح األسػرة  -

 امت حوف : ولييا دباإلذاعة العمانية فرع صالله 
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 عم  اإلنساف العربب .  تأثير العولمة 

  . السعادة الزوجية 

  . التعميـ فب العالـ العربب فب ظؿ العولمة 

  . الشباب ووقت الفراغ 

  . متطمبات التعميـ لمواجهة تحديات العصر 

  :ولييا دامت حوفنب/فرع صالله، بالتمفزيوف العماعدة لقا ات تمفزيونية المشاركة فب  -

 . وقت الفراغ وكيفية استثمارل  

  . إدارة ميزانية األسرة 

  . أهمية القرا ة فب مجتم  المعرفة 

  . ) التعميـ الثانوي ) المشكالت والحموؿ 

مدينػة طاقػة  –بجمعية المرأة العمانية فب كؿ مف مدينػة صػالله إلقا  عدة محاضرات توعوية  -
  ودامت لييا حوف :، 

   منظور تربوي .  –دور األسرة تجال األبنا 

 رؤية تربوية معاصرة .  –األسرة والمجتم   العالقة بيف 

  رؤية عصرية .  –طالب المدرسة بيف األحالـ واألوهاـ 

التػػب عقػػدت فػػب كميػػة التربيػػة بصػػالله ، إلقػػا  عػػدة محاضػػرات تربويػػة فػػب المواسػػـ الثقافيػػة  -
  ولييا دامت حوف :،  >966حت   @@@8محافظة ظفار ، فب الفترة مف 

 ة . اإلنساف العربب والعولم 

  . التربية فب العالـ العربب بيف التبديد والتجديد 

  . ثقافة األقالـ وثقافة األقداـ 

  . المعمـ والتربية فب ميزاف العولمة 

  . ثقافة البوينح وثقافة الجمؿ 

  تنمية أـ همجية ؟  –استشراؼ المستقبؿ 

 ولييا ملزت  ي  : كتابة عدة مقاالت ثقافية لجريدتب عماف ، والوطف  -

 لشباب العربب وصناعة المستقبؿ . ا 

 . اإلنساف العربب ودورل فب اإلنتاج واالستثمار 

  . التربية وسوؽ العمؿ 

  . كوكبية البحث العممب 

ثامنًا: انمشاركح فً تحكٍم األتحاث 

 انعهمٍح

االحتياجػػات التدريبيػػة لمقػػادة التربػػوييف فػػب وزارة التربيػػة فػػب دولػػة الكويػػت مػػف وجهػػة نظػػرهـ،  -
 .@966كمية التربية، جامعة بنها، إبريؿ مجمة 

المهػػاـ الوظيفيػػة لػػدور مػػديري المػػدارس الثانويػػة بػػاألردف ومعػػايير اصتيػػارهـ مػػف وجهػػة نظػػر  -
 .9686القائميف عم  العممية التعميمية، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، إبريؿ 
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 86إلػ   >مقػة الثانيػة مػف الح –متطمبات تطبيؽ تدريب الزمال  فب مدارس التعميـ األساسػب  -
سنوات بسمطنة عماف فب ضو  االستراتيجيات الحديثة، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، ينػاير 

9689. 
دراسػػة حالػػة عمػػ  جامعػػة فيالدلفيػػا فػػب األردف، مجمػػة  –إدارة المصػػاطر فػػب الجامعػػات العربيػػة  -

 .9689كمية التربية جامعة بنها، يناير 
ي فب تحسيف الموقؼ التعميمب لدى معممب المرحمة الثانويػة فػب محافظػة دور المشرؼ التربو  -

 .9689أربيد، مجمة كمية التربية جامعة بنها، مايو 
دراسػػة ممولػػة مػػف جامعػػة  –نمػػوذج إسػػالمب لمجػػودة الشػػاممة فػػب مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالب  -

 .9689سميماف بف عبد العزيز، مجمة كمية التربية، جامعة بنها فبراير 
كمػا يراهػا المعممػوف، مجمػة كميػة ابداب، جامعػة بنهػا، مػارس  مهاـ مػدير المدرسػة االبتدائيػة -

9689.  
 .9689التربية الجنسية فب اإلسالـ، مجمة كمية ابداب، جامعة بنها، مارس  -
دراسػة ميدانيػة، مجمػة كميػة  –صعوبات تطبيؽ االعتماد المدرسب فب التعميـ العػاـ بالسػعودية  -

 .9689، جامعة بنها، إبريؿ التربية
دراسة تحميمية، مجمػة كميػة  –إدارة التغير لمسياسة التعميمية بمصر لمواكبة التطورات العالمية  -

 .9689التربية، جامعة بنها، سبتمبر 
استراتيجية مقترحة لنشػر ثقافػة الوقػؼ فػب بمػداف العػالـ اإلسػالمب، مجمػة دراسػات عربيػة فػب  -

 .9689ابطة التربوييف العرب، سبتمبر التربية وعمـ النفس، ر 
أثػػر المنػػاخ التنظيمػػب عمػػ  األدا  الػػوظيفب لممعممػػيف فػػب محافظػػة اربػػد، مجمػػة كميػػة التربيػػة  -

 .:968جامعة بنها، مايو 
تطوير نموذج األدا  الوظيفب ألعضا  هيئة التدريس فب الجامعات السعودية مػف وجهػة نظػر  -

 .:968يرات، مجمة كمية التربية جامعة بنها، ديسمبر رؤسا  األقساـ وعالقته ببعض المتغ
التعميـ التنظيمب كمػدصؿ لتحويػؿ الجامعػة المصػرية إلػ  منظمػة متعممػة، مجمػة كميػة التربيػة،  -

 .;968جامعة بنها، إبريؿ 
ضػػماف الجػػودة الشػػاممة فػػب التعمػػيـ العػػالب وأهميتهػػا فػػب صدمػػة المجتمػػ ، المػػؤتمر العممػػب  -

 9 – 8صوؿ التربية بالتعاوف م  كمية التربية، جامعة بنها فب الفترة مف لمجمعية المصرية أل
 .:968يوليو 

أثػػر المنػػاخ التنظيمػػب عمػػ   األدا  الػػوظيفب لممعممػػيف فػػب محافظػػة آربػػد، مجمػػة كميػػة التربيػػة  -
 .:968جامعة بنها، مايو 

ميات جامعػة األزهػر دور المناخ التنظيمب فب نشر ثقافة الجودة لدى أعضا  هيئة التدريس بك -
 .:968بالدقهمية، مجمة كمية التربية جامعة بنها، يوليو 

دراسة مقارنة لتضامف الطالب فب عمميات ضماف الجودة بمؤسسػات التعمػيـ الجػامعب فػب كػؿ   -
مكانية اإلفادة منها فب مصر، مجمة  سبانيا، والسويد، وا  الجمعية مف فنمندا والمممكة المتحدة وا 

 .:968، أغسطس ة المقارنة واإلدارة التعميميةالمصرية لمتربي
تصور مقترح إلدارة حاضنات األعماؿ الجامعيػة بمصػر فػب ضػو  أفضػؿ الممارسػات العالميػة،  -

 .:968مجمة كمية التربية، جامعة بنها، أغسطس 
نموذج مقترح لتقويـ األدا  الوظيفب لمدير مػدارس التعمػيـ قبػؿ الجػامعب فػب مصػر فػب ضػو   -

 .:968ية أونتاريو، مجمة كمية التربية بنها، أغسطس صبرة وال
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التفكير االستراتيجب لػدى قػادة التعمػيـ الجػامعب المصػري عمػ  ضػو  بعػض النمػاذج العالميػة،  -
 .:968مجمة كمية التربية، جامعة حمواف، أكتوبر 

 –وأمريكػا المرجعية الفكريػة واألسػس القانونيػة والتشػريعية لتعمػيـ وتربيػة المعػاقيف فػب مصػر  -
 .;968دراسة مقارنة، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، إبريؿ 

دراسػة  –نظاـ التعميـ فب كؿ  مػف معاهػد إعػداد الػدعاة فػب مصػر والحػوزات العمميػة فػب إيػراف  -
 .;968تحميمية مقارنة، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، إبريؿ 

دراسة تحميمية، مجمػة كميػة  –فب سمطنة عماف تحديات العمؿ التربوي بتعميمية شماؿ الباطنة  -
 .;968التربية، جامعة بنها، أكتوبر 

 –تطوير العمػؿ اإلداري بكميػات التربيػة النوعيػة بمصػر فػب ضػو  متطمبػات اإلدارة اإللكترونيػة  -
دراسػػة حالػػة، كميػػة التربيػػة النوعيػػة، جامعػػة القػػاهرة، مجمػػة اإلدارة، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة 

 .;968ة واإلدارة التعميمية، ديسمبر، المقارن
إدارة فرؽ العمؿ االفتراضية كآلية استراتيجية لتحقيؽ الميزة التنافسية فب الجامعات المصرية،  -

 .;968مجمة كمية التربية، جامعة بنها، ديسمبر 
رات متطمبات إدارة الموارد البشرية بالجامعات المصرية فب ضو  الفكر اإلداري اإلسالمب ومتغي -

 .;968العصر، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، فبراير 
تطوير نموذج األدا  الوظيفب ألعضا   هيئة التدريس فب الجامعات السعودية مف وجهة نظر  -

 .;968رؤسا  األقساـ وعالقته ببعض المتغيرات، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، فبراير 
جامعػػة السػػعودية اإللكترونيػػة وتصػػورات اإلدارة العميػػا دراسػػة تحميميػػة لمسػػنة التحضػػرية فػػب ال -

 .>968والطمبة نحوها، مجمة كمية التربية، جامعة بنها، يناير 

 تاسًعا: انجىائس انقىمٍح

 المركػػػز األوؿ( لبرنػػػامح تنميػػػة قػػػدرات  حصػػػؿ عمػػػ  جػػػائزة أفضػػػؿ مػػػادة تدريبيػػػة(
، باالشػتراؾ ?966عاـ عم  مستوى الجمهورية أعضا  هيئة التدريس والقيادات 

 .إدارة الوقت واالجتماعات(المادة التدريبية: ) حسيف م  أ.د/ سالمة عبد العظيـ


