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االلكتروني:

المؤهالت
العلمية:

 بكالوريوس عموم وتربية قسم رياضيات -كمية التربية -جامعة
عين شمس عام 2991م بتقدير عام جيد جداً.
 دبموم مهنية في التربية تخصص تخطيط تعميمي واقتصاديات
تعميم عام  2991بتقدير عام جيد جداً.
 دبموم خاصة في التربية تخصص أصول تربية عام 2991
بتقدير عام جيد .,,
 ماجستير في التربية  -كمية التربية جامعة عين شمس عام
 2998بتقدير عام ممتاز مع التوصية بالطباعة والتبادل بين
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الجامعات والمراكز البحثية وموضوعها" :دراسة تقويمية
لمنظام التعميمي بالمدن الجديدة دراسة حالة لمدينة  6أكتوبر"
 دكتوراه الفمسفة في التربية -كمية التربية جامعة عين شمس
مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات والمراكز
البحثية بتاريخ  1001وموضوعها" :تخطيط سياسات التعميم
العالي في مصر في ضوء متغيرات االقتصاد الحر"

التدرج
الوظيفي:

 .2استاذ التخطيط واقتصاديات التعليم  -أصول التربية  -كلية
التربية -جامعة عين شمس اعتبارا من  1026/1/19وحتي
تاريخه.
 .1أستاذ مساعد التخطيط واقتصاديات التعميم بقسم أصول
التربية جامعة عين شمس اعتبا اًر من  1020/22/19وحتي
.1026/1/19
 .1مدرس التخطيط واقتصاديات التعميم بقسم أصول التربية
جامعة عين شمس اعتبا ار من  1001وحتى .1020/22/19
 .1مدرس مساعد بقسم أصول التربية جامعة عين شمس اعتبا ار
من  2998حتى 1001
 .5معيد بقسم أصول التربية كمية التربية جامعة عين شمس
2

اعتبا اًر من  2995/8/2حتى 2998
األنشطة التدريسية:
أوالً :التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس منذ  0202حتى تاريخه للمقررات
التالية:

طالب المرحلة

 .2تاريخ تربية وتعميم

الجامعية

 .1مبادئ تربية ومهنة تعميم

األولي:

 .1تربية ومشكالت المجتمع
 .1تربية وقضايا المجتمع
 .5تربية وقضايا العصر
 .6األصول الفمسفية واالجتماعية لمتربية

طالب مرحلة
الدراسات
العليا:

مبادئ التخطيط التعميمي
 .2ثقافة المعايير
 .1اإلحصاء التطبيقي
.3تحميل النظم.

ثانياً :أنشطة تدريسية مصاحبة:
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 .2التدريس بمعهد الدراسات البيئية لمادة أساليب وفنيات
التخطيط لطالب مرحمة الماجستير والدكتوراه منذ 1020
وحتي تاريخ .1021
 .1محاضرات عن جودة التعميم العالي وتوصيف المقررات
والبرامج باالشتراك مع معهد الدراسات المتطورة بالهرم.
 .1محاضرة عن آفاق الدستور المصري الجدي بعد  15يناير
 1020والتي عقدت باالشتراك مع المركز الدولي لالستشارات
والتدريب وجودة الخدمات .CTQS

المنح

 .2منحة دراسية في الجامعة االمريكية لدراسة مناهج البحوث

والمهمات:

االجتماعية والتنمية لمدة ثالث شهور من ابريل إلي يوليو 1021.

العلمية

 .1منحة دراسية في الجامعة االمريكية لدراسة تكافؤ الفرص
التعميمية في التعميم العالي مع الدكتور ري لينجستون لمدة عام
دراسي من سبتمبر 1021.-1021
 .1مهمة عممية لمدة  6شهور في جامعة بيتسبرج بالواليات المتحدة
االمريكية من أغسطس  1021حتي يناير .1025
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الخبرات في
مجال التدريب:

 .2تدريب معممي مرحمة رياض االطفال بالقاهرة عمي تأسيس
نظم الجودة ضمن فاعميات التعاون بين و ازرة التربية
والتعميم بـ ج.م.ع1021- 1009 .
 .1المشاركة في الدورات التدريبية لمسادة المعممين في و ازرة
التربية والتعميم بجمهورية مصر العربية عمي التقويم الشامل
بمدينة مبارك التعميمية .فبراير .1022
 .1التدريب عمي ثقافة تكافؤ الفرص في الشركات باالشتراك
مع المجمس القومي لممرأة واليونيسف خالل عام -1022
.1021
 .1تدريب معممي مدرسة سو ازن مبارك الثانوية بنات عمي
تأسيس نظام الجودة بالمدرسة وتمبية متطمبات الحصول
عمي االعتماد نوفمبر  1021بالتنسيق مع و ازرة التربية
والتعميم في ج.م.ع.
 .5تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي لمعموم المتطورة
بالهرم عمي تأسيس نظام أعمال الجودة.
 .6التدريب في مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
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بجامعة عين شمس في موضوعات :التخطيط االستراتيجي،
ومعايير الجودة الشاممة من  1021وحتي اآلن.
 .7المشاركة في أعمال التدريب لممركز الدولي لالستشارات
والتدريب بالزمالك في الفترة من  1021وحتي األن.
الندوات والمؤتمرات:

حضور
والمشاركة في
العديد من
المؤتمرات
والندوات منها:

 .2حضور الندوة الشهرية لكمية التربية جامعة بيتسبرج خالل
الفترة .1025-1021
 .1حضور مقابمة البروفسير ووايمد مان في جامعة بيتسبرج في
 1نوفمبر .1021
 .1ندوات تطوير التعميم الثانوي بو ازرة التربية والتعميم خالل عام
.1021
 .1المشاركة في التجهيز لندوة تكريم الراحل االستاذ الدكتور
حسان محمد حسان .1020/20/20
 .5المؤتمر السنوي لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة
التعميمية.
 .6المؤتمرات البحث العممي من أجل التنمية التي تعقد سنوياً
لجامعة عين شمس.
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 .7المؤتمر السنوي لمركز تعميم الكبار.
 .8المؤتمر السنوي لمركز البحوث التربوية والتنمية.
 .9المؤتمر السنوي لمركز تطوير التعميم الجامعي جامعة
المستقبل في الوطن العربي.
المشاركة في المشروعات:
 .2االشتراك في مشروع إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة عين

تمت المشاركة
بالعمل في
المشروعات
التالية:

شمس .1027-1021
 .1االشتراك في مشروع تحديث الخطة االستراتيجية لكمية التربية
جامعة عين شمس من  1025مشروع تقييم أثر مشروعات
التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  PCIQAفي الفترة من
.1021-1021
 .1مشروع إعداد مواصفات الورقة االمتحانية بالكميات
التكنولوجية باالشتراك مع مشروع  ،ETCPوتحت اشراف
االستاذ الدكتور هشام مخموف رئيس المشروع .1021
 .1االشتراك في مشروع تكافؤ الفرص في التعميم العالي
باالشتراك مع الجامعة االمريكية ورئيس المشروع دكتور راي
لينجستين في الفترة من .1021-1021
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 .5المشاركة في تأسيس نظام الجودة في المعهد العالي لمدراسات
المتطورة بالهرم.1021-1021

 .2عضو في وحدة ضمان الجودة بكمية التربية جامعة عين

الخبرات
اإلدارية:

شمس.
 .1عضو لجنة صياغة الرؤية المقترحة لكمية التربية جامعة عين
شمس لتطوير كميات التربية .1025
 .1عضو مركز تطوير التعميم الجامعي ورئيس وحدة التنمية
المهنية بكمية التربية جامعة عين شمس .1021-1021
 .1مدير وحدة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة والتأهيل
لالعتماد جامعة عين شمس.

تقييم أداء الجامعات الحكومية باستخدام بطاقة األداء المتوازن-

األبحاث

جامعة عين شمس نموذجاً.

المنشورة:

تنمية الوعي بالقضية الفمسطينية لدي طالب الجامعات بالوطن
العربي.
نموذج مقترح إلعادة هندسة عمميات معاهد االدارة والسكرتارية
بالكميات التكنولوجية المصرية باستخدام مدخل إدارة المعرفة.
سياسات وبرامج التعميم الريادي وريادة االعمال في ضوء خبرة كل
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من سنغافورة والصين وامكانية اإلفادة منها في مصر.
توظيف رأس المال الفكري في تحقيق النجاح االستراتيجي لمجامعات
المصرية :استراتيجية مقترحة.
A Perspective Framework to measure and develop
an Intellectual Capital in Egyptian Universities in
light of some European international experiences
The influential of International trends on Egyptian
higher education from Perspectives of Social Justice
and Quality.
التطوير التنظيمي لـ ــكمية التربية جامعة عين شمس في ضوء
متطمبات تحقيق ضمان الجودة " رؤية مستقبمية"
الجامعة االفتراضية كإحدى صيغ التعميم عن بعد.
استشراف مستقبل نظم االعتماد المؤسسي لمجامعات المصرية -دراسة حالة
المنهج االستكشافي المىجهة للبحىث التربىية دراسة تحليلية
دليل استراتيجي لتوسيع نطاق جودة الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس
المتطمبات التربوية لدعم المشاركة السياسية لممرأة ”د ارسة ميدانية“.
بنية النظرية التربوية عند باولو فريري .دراسة تحميمية.
تصىر مقترح لدػم اندماج أطفال الشىارع واستقرارهم في المجتمغ
المصري من منظىر تربىي.
تصور مقترح لمؤسسة مدرسية صديقة الطفال الشوارع.
قياس أثر برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات دراسة حالة
لجامعة عين شمس.
The Impact of Information and Communication
Technology Project on higher education institutes: Case
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study.

 .2دورة تطبيق  SIX Sigmaفي التعميم  1008بمعهد

دورات تنمية
القدرات التي تم
الحصول عليها:

األحصاء جامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعة االمريكية.
 .1اإلدارة الجامعية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
جامعة عين شمس.1025
 .1التخطيط االستراتيجي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس جامعة عين شمس .1025
 .1توصيف المقررات والبرامج بمركز ضمان الجودة واالعتماد
جامعة عين شمس .1025
 .5تنظيم المؤتمرات العممية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس جامعة عين شمس1025
 .6المشروعات المشروعات التنافسية قدرات أعضاء هيئة
التدريس جامعة عين شمس.1025
 .7دورة إعداد مدرب معتمد بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات .1021
 .8ورشة العمل بالتعاون مع و ازرة التعميم العالي واإلدارة المركزية
لمتدريب المنعقدة فبراير  1021حول منهجية األثر بحضور
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الخبير سبيستيان مارتينز بفندق كونراد بالقاهرة.
 .9دورة المتكاممة في مناهج البحوث االجتماعية والتنمية 1021
بالجامعة االمريكية بالقاهرة.

المطبوعات
م

عنوان النشاط

نوعه

نظم الجودة وتسويق الخدمات
 0التعميمية،
تقييم أثر مشروعات PCIQA

0
3

معايير جودة الورقة االمتحانية
بالكميات التكنولوجية

معايير جودة مؤسسات التعميم
الجامعي تجارب عربية وعالمية

تأليف منفرد
منفرد
منفرد
باالشتراك

جهة وتاريخ النشر
المكتبة العصرية1009 ،

المستمر

مشروع التطوير
1021 PCIQA
مشروع تطوير الكميات التكنولوجية .1021

المكتبة العصرية1021 ،
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والـتأهيل

لالعتماد

