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الدرجة العلمية :أستاذ التخطيط والسياسات التعليمية  -كلية التربية جامعة عين شمس

عضوية المؤسسات والجهات العلمية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو منتدب بواقع يومان إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد منذ  2010وحتى
2014/6/30
عضو فريق زيارة االعتماد لمعهد المدينة العالى للغات فى الفترة من  27أبريل وحتى  30أبريل
2015
عضو زيارة فريق المحاكاة لكلية التربية جامعة طنطا فى الفترة من  10ابريل إلى  12أبريل
2016
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة من  3مايو وحتى 5
مايو 2016
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية التربية جامعة الفيوم من  11أبريل وحتى  13أبريل 2017
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية القرأن الكريم جامعة األزهر من  19مارس وحتى 21مارس
2017
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية دار العلوم جامعة القاهرة من  5مارس وحتى  7مارس 2017
عضو فريق زيارة االعتماد لكليةاللغات والترجمة جامعة  6اكتوبر من  24مارس وحتى 26
أبريل 2017
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية بنات باألسكندرية جامعة
األزهر من  1أبريل وحتى  3أبريل 2018
عضو فريق زيارة االعتماد لكلية التربية جامعة حلوان من  15أبريل وحتى  17أبريل 2018
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية يونية 2018
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية أصول الدين جامعة األزهر مايو 2018
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية التربية الشريعة جامعة األزهر مايو 2018
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة مايو 2016
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية التربية جامعة المنيا مايو 2016
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تقرير زيارة اعتماد لكلية رياض األطفال جامعة الفيوم مايو 2016
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عضو فريق زيارة المحاكاة لبرنامج إعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية جامعة السادات ،نوفمبر
2016
عضو فريق زيارة المحاكاة لمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس ،سبتمبر 2018
عضو فريق الدعم الفنى للتأهيل لإلعتماد لكلية األداب جامعة القاهرة  ،ديمسبر 2016
عضو لجنة تحكيم فى لجان اختيار معلمى ومديرى المدارس المصرية اليابانية بناء على تكليف من
وزير التربية والتعليم فى الفترة من  17يولية وحتى  29يولية.
عضو الفريق التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  CIQAPبكلية التربية جامعة
عين شمس.
عضو لجنة المحكمين لفحص االنتاج العلمى لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين :الدورة
الثانية عشر ()2019 /2016
عضو هيئة التحكيم بالمجلة العلمية التى تصدرهااألكاديمية المهنية للمعلمين (المعلم العربى والتنمية
المهنية)
عضو هيئة التحكيم بالمجلة العلمية التى تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة
التعليمية.
عضو اللجنة اإلستشارية وعضو لجنة التحكيم بمجلة كلية التربية جامعة أسيوط من  2017وحتى
األن.
عضو اللجنة العلمية المحكمة ألبحاث المؤتمر العربى الدولى الرابع لضمان جودة التعليم العالى
 2014الذى عقد فى جامعة الزرقاء فى دولة اإلردن والذى امتد لثالث أيام من  -1إلى  4من شهر
ابريل 2014
عضو اللجنة العلمية المحكمة ألبحاث المؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى
 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من
شهر مارس 2015
عضو اللجنة العلمية المحكمة ألبحاث المؤتمر العربى الدولى السادس لضمان جودة التعليم العالى
المتوقع عقده فى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا فى دولة السودان خالل األيام من  9إلى 11
فبراير عام 2016
عضو الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية منذ عام  2014وحتى األن.
عضو لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة للدورة الثانية عشر عامى 2012 /2011و
 2014/2013والدورة الثالثة عامى  2014/2013و 2015 /14
عضو مجلس كلية التربية جامعة عين شمس للعام الجامعى 2016/2015
عضو لجنة الطالب بكلية التربية جامعة عين شمس للعام الجامعى 2016/2015

المؤهالت العلمية-:
-1
-2
-3
-4

درجة البكالوريوس في العلوم و التربية شعععععععبة العلوم البيولوجية والجيولوجية دور مايو
سنة  1992بتقدير جيد جدا من كلية التربية جامعة عين شمس.
الدبلوم المهنية (تعليم كبار) عام  1993من كلية التربية جامعة عين شعععععمس بتقدير جيد
جدا.
الدبلوم الخاصععة (اصععول التربية) عام 1994من كلية التربية جامعة عين شععمس بتقدير
جيد جدا.
دكتوراه الفلسععععععع فة فى الترب ية من جام عة لي يدز بانجلترا ( ) Leeds Universityعام
 2002و الم عادلة من ق بل المجلس األعلى للجامعات لدرجة الدكتوراه فى الترب ية التى
تمنحها الجامعات المصرية.

بيانات رسالة الدكتوراه:
باللغة
اإلنجليزية
باللغة العربية

عنوان الرسالة

An analysis of the concept of freedom and its implications for
educational theory and practice in Egypt, 1805-2000.

تحليل مفهوم الحرية وانعكاساته فى الفكر التربوى والسياسات التعليمية فى
التاريخ:
مصر منذ  1805وحتى 2000
(2002/10/15م (تاريخ المناقشة))
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التدرج الوظيفي-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مععدة خععدمععة فى التربيععة والتعليم منععذ سعععععععبتمبر  1992وحتى ( 1995/8/8تععاريخ خالء
الطرف)
معيد بقسعععععععم أصعععععععول التربية بكلية التربية جامعة عين شعععععععمس من  1995/7/11حتى
.2003/11/29
مدرس بقسععععم أصععععول التربية بكلية التربية جامعة عين شععععمس من  2003/11/30حتى
.2009/2/22
أسعععتاذ مسعععاعد بقسعععم أصعععول التربية بكلية التربية جامعة عين شعععمس من 2009/2/23
حتى .2014/4/23
أستاذ أصول التربية منذ . 2014/4/24
رئيس مجلس قسم أصول التربية منذ  2016/8/1وحتى 2019/7/31
وكيل كلية التربية جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب من  2019/8/1وحتى األن

األنشطة التدريبية الخاصة بالجودة والعتماد
م

اسم الدورة

جهة التنظيم

مكان االنعقاد

فترة االنعقاد

1

التقويم الذاتى لكليات ومعاهد
التعليم
العالى

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

مركز ضمان
الجودة
جامعة  6اكتوبر

12-10
مارس
2019

عدد المتدربين والفئة
المستهدفة
25
أعضاء هيئة التدريس
بكليات ومعاهد التعليم
العالى الحكومية
والخاصة واألهلية
وجامعة األزهر

2

التخطيط اإلستراتيجي
لكليات ومعاهد التعليم العالي

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

مركز ضمان
الجودة
جامعة  6اكتوبر

 8-7ابريل
2019

25

4

التخطيط اإلستراتيجي
لكليات ومعاهد التعليم العالي

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

المعهد الفنى
للقوات المسلحة

 18-17بريل  25من أعضاء هيئة
التدريس بالكليات
2019
الفية العسكرية

4

المراجعة الخارجية اسرار
ومهارات

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

فندق الكونراد
مؤتمر الهيئة

5

التقويم الذاتى للبرامج التعليمية
لكليات ومعاهد التعليم العالي

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

االكاديمية الحديثة
بالمعادى

6

المراجعة الخارجية لكليات
ومعاهد التعليم العالى

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

فرع الهيئة شبرا

7

التقويم الذاتى للبرامج التعليمية
لكليات ومعاهد التعليم العالي

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

8

المراجعة الخارجية لكليات
ومعاهد التعليم العالى

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

معهد أكتوبر
العالى للهندسة
والتكنولوجيا
ب  6اكتوبر
جامعة مصر
للعلوم
والتكنولوجيا

3

 65أعضاء هيئة
التدريس بكليات
ومعاهد التعليم العالى
 11يونية
2019
الحكومية والخاصة
واألهلية وجامعة
األزهر
25
أعضاء هيئة
التدريس بكليات
 9-7يوليه
ومعاهد التعليم العالى
2019
الحكومية والخاصة
واألهلية وجامعة
األزهر
 25أعضاء هيئة
التدريس بكليات
 6-4اغسطس ومعاهد التعليم العالى
2019
الحكومية والخاصة
واألهلية وجامعة
األزهر
25
5-3
2019سبتمبر أعضاء هيئة
التدريس
 25من أعضاء هيئة
التدريس من بينهم
 3-1اكتوبر
نائب رئيس الجامعة
2019
وثالثة من العمداء

م

اسم الدورة

جهة التنظيم

مكان االنعقاد

فترة االنعقاد

10

التقويم الذاتى لكليات ومعاهد
التعليم
العالى

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

جامعة مصر
الدولية

 7-5نوفمبر
2019

عدد المتدربين والفئة
المستهدفة

أوال :األنشطة
التدريسية
المقررات التى يتم تدريسها

• تدريس مقررات قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس فى المرحلة الجامعية األولى
منذ عام  203وحتى االن؛ (التربية وقضايا العصر ،تاريخ التربية وتاريخ التعليم ،المعلم ومهنة
التعليم ،والمقرر االختياري؛ المدرسة والمجتمع)
تدريس مقررات قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس فى الدراسات العليا ومنها على
سبيل المثال ،فى مرحلة الدكتوراه (مقرر الجودة التربوية واقتصادياتها) وفى الدبلوم العام الصباحى
(مقرر :تاريخ تربية وتاريخ التعليم ،والمعلم ومهنة التعليم ومقرر :المدرسة والمجتمع) وفى الدبلومة
المهنية تخصص تخطيط التعليم وسياساته (مقرر:جودة النظم التعليمية) وفى الدبلوم الخاص تخصص
أصول التربية (مقرر:تطور الفكر التربوى) ،ومقرر تنمية مجتمع لطالب الدبلومة المهنية تخصص
تعليم كبار  ،ومقرر اقتصاديات تعليم كبار لطالب الدبلومة المهنية تخصص تعليم كبار  .وفى الدبلوم
الخاص تعليم كبار مقررى قراءات باللغة االجنبية ومؤسسات تعليم الكبار.
• تدريس مقرر مهارات التعلم الذاتى باللغة العربية لطالب الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر منذ
عام  2003وحتى 2010
• تدريس مقرر مهارات التعلم الذاتى باللغة االنجليزية لطالب الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر
منذ عام  2003وحتى 2010
• تدريس مقرر قراءات باللغة االنجليزية للمستوى الثانى والرابع فى معهد البحوث والدراسات العربية
بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية للعام الجامعى
()2015/2014
• تدريس مقرر قراءات باللغة االنجليزية للمستوى الثالث والرابع فى معهد البحوث والدراسات
العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية
()2016/2015
•

الكتب المؤلفة

•
•
•

كتاب بعنوان( :المرشد األمين لتعليم البنات والبنين فى القرن الحادى والعشرين) مع األستاذ
الدكتور حامد عمار ،الدار المصرية اللبنانية ،2012 ،القاهرة (.)ISBN: 978-977-427-722-9
كتاب بعنوان( :رأس المال االجتماعى وجودة التعليم (اسهامات متبادلة) مع األستاذ الدكتور مجدى
عبد الوهاب قاسم ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،2012 ،القاهرة .رقم اإليداع
.11047
كتاب بعنوان( :تحسين فعالية مؤسسات التعليم العالى باستخدام التكنولوجيا ،رؤية مستقبلية) مع
األستاذ الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم ،والدكتورة رشا خفاجى ،دار الفكر العربى،2013 ،
القاهرة .رقم اإليداع تدمك. 978 – 977 – 10 -3865 – 9 :
كتاب بعنوان( :صناعة مستقبل التعليم الجامعى (بين إرادة التغيير وإدارته) مع األستاذ الدكتور
مجدى عبد الوهاب قاسم ،دار الفكر العربى ،2014 ،القاهرة .رقم اإليداع تدمك10 -2944 – 1 :
– . 978 – 977

ثانيا :األنشطة
البحثية

4

م
1

عنوان البحث
أدوار ووظائف المدرسة فى عالم متغير
(بحث مشترك)
مع د/أشرف محرم فريد

المجلة/المؤتمر
مجلة التربية والتنمية
العدد 46 -1 / 31

الناشر /بلد النشر
المكتب االستشارى
للخدمات التربوية
القاهرة
المكتب االستشارى
للخدمات التربوية
القاهرة
كلية التربية ،
جامعة الزقازيق
الزقازيق

تاريخ النشر
2004

2

دراسة تحليلية نقدية لبعض الرؤى
المستقبلية في التطور الحضاري للتربية

مجلة التربية والتنمية
العدد 89-58 / 35

3

رؤية مقترحة لسبل االستفادة من التراث
الثقافي فى رسم معالم مستقبل التربية
وتصميم تقنيات دراستها

4

دراسة تقويمية لنظام التعليم فى الجامعة
العربية المفتوحة

5

تطوير أداء المؤسسة الجامعية فى مجال
المشاركة المجتمعية فى ضوء مفاهيم
الجودة واالعتماد (منظور استراتيجى)

6

تصور مقترح لتطوير أداء مؤسسات
التعليم قبل الجامعي في مصر

7

ضمان جودة التعليم الفني والتدريب
المصري
(مدخل أسلوب أفضل الممارسات)
(بحث مشترك)
مع د/أشرف محرم فريد

8

أسس تقييم أداء المتعلم وقياس فعالية
المؤسسة التعليمية
(مدخل تقييم القيمة المضافة)

مجلة كلية التربية ،
جامعة الزقازيق
العدد 109-55/ 54
دراسات فى التعليم
الجامعى
العدد -235 / 13
305
مستقبل التربية العربية
العدد 52
274-171
مجلة كلية التربية جامعة
عين شمس العدد / 35
640 – 517
المؤتمر الدولي السادس
للمركز العربي للتعليم
والتنمية" :التعليم
والبحث العلمي في
مشروع النهضة العربية
" آفاق نحو مجتمع
المعرفة" 7 -5يوليو
720 – 635 / 2011
المجلة الدولية لألبحاث
التربوية
العدد - 152 / 31
180

كلية التربية جامعة
االمارات
العربية المتحدة
االمارات

2012

9

دور المعلم فى تحقيق جودة المناهج
الدراسية الحديثة
(بين متطلبات الدور المتميز ومؤشرات
النجاح)

مجلة بحوث ودراسات
جودة التعليم
العدد 244 - 215 / 2

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2013

10

رأس المال االجتماعى وإسهاماته فى
ضمان جودة التعليم العالى واعتماده فى
المجتمع المصرى

حوليات اآلداب والعلوم
االجتماعية ،الرسالة
 ، 379الحولية 33

مجلس النشر
العلمى جامعة
الكويت
الكويت

2013

11

تنمية جدارات سوق العمل لدى المتعلمين
فى مؤسسات التعليم العالى من خالل
سياسات وبرامج ريادة األعمال
"رؤية استراتيجية

مجلة دراسات تربوية
واجتماعية
المجلد التاسع عشر
العدد الرابع ،االجزء
األول
من  35إلى 208

كلية التربية جامعة
حلوان
القاهرة

5

مركز تطوير التعليم
الجامعى ،جامعة
عين شمس القاهرة
المركز العربي
للتعليم والتنمية
(أسد) القاهرة
كلية التربية جامعة
عين شمس
القاهرة
المركز العربي
للتعليم والتنمية
(أسد)
القاهرة

2005
2006

2006

2008
2011

2011

2013

م
12

عنوان البحث
التمكين المؤسسى مدخالً للتحول إلى
مؤسسات التعلم
تصور مقترح لمؤسسات التعليم الجامعى
فى مصر
التطوير القائم على المعايير مدخال للتغيير
تحقيقا لجودة مؤسسات تعليم الكبار

13

التطوير القائم على المعايير مدخال للتغيير
تحقيقا لجودة مؤسسات تعليم الكبار •
التطوير القائم على المعايير مدخال للتغيير
تحقيقا لجودة مؤسسات تعليم الكبار •
التطوير القائم على المعايير مدخال للتغيير
تحقيقا لجودة مؤسسات تعليم الكبار

14

بطاقات األداء المتوازنة وتقييم القيمة
المصافة وستة سيجما رؤية تكاملية
لتقويم األداء المؤسسى
(ورقة عمل بالمشاركة مع الدكتور
أشرف محرم فريد والدكتورة مروة محمد
سمير).

15

االسس النظرية لمدخل التقويم القائم على
المعايير

16

التكامل بين مدخل التقويم القائم على
المعايير ومداخل التقويم المؤسسى

المجلة/المؤتمر
مجلة كلية التربية
جامعة عين شمس
العدد  38الجزء األول
من  15إلى 232
المؤتمر السنوي الثاني
عشر
لمركز تعليم الكبار
جامعة عين شمس
تقويم تجار ب تعليم
الكبار في الوطن العربي
بالتعاون مع
المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم
الهيئة العامة لتعليم
الكبار
خالل الفترة من17- 14
أبريل 2014م
للمؤتمر القومي السنوي
الثامن عشر " العربي
العاشر " لمركز تطوير
التعليم الجامعى ،جامعة
عين شمس بالتعاون مع
مركز التعليم المفتوح
بجامعة عين شمس
بعنوان ":تطوير
منظومة األداء في
الجامعات العربية في
ضوء المتغيرات العالمية
المعاصرة" 11 -10
أغسطس 2014
الورشة الوطنية
لمتطلبات المناهج وفق
مدخل المعايير ،محور
التقويم القائم على
المعايير ،وزارتا التربية
والتعليم العالى فى
سوريا بالتعاون مع
مركز البحوث التربوية
فى لبنان
الورشة الوطنية
لمتطلبات المناهج وفق
مدخل المعايير ،محور
التقويم القائم على
المعايير ،وزارتا التربية
والتعليم العالى فى
سوريا بالتعاون مع
مركز البحوث التربوية
فى لبنان
6

الناشر /بلد النشر
كلية التربية جامعة
عين شمس
القاهرة

مركز تعليم الكبار
جامعة عين شمس
282-251

مركز تطوير التعليم
الجامعى ،جامعة
عين شمس

تاريخ النشر
2014

2014

2014

كلية التربية جامعة
دمشق
 16-14أكتوبر
من صفحة 258
إلى صفحة 270

2014

كلية التربية جامعة
دمشق
 16-14أكتوبر
من صفحة
284-270

2014

م

عنوان البحث

17

التقويم القائم على المعايير
رؤية مقترحة للتدريب على التطبيق
فى كليات التربية

18

19

20

21

المعايير األكاديمية المرجعية (كليات
التربية نموذجا)
منهجية اإلعداد وإجراءات العمل
Preperation of Academic
standards HE two Saf Dal M
Kassem
المعايير األكاديمية
ممارسات االشتقاق والصياغة
Referance Academic
Standards Part one Magdy
Kassem
جودة عمليات تدريب الطالب
مدخال لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة
والقابلية للتوظف لدى الخريجين (الجزء
الثانى)
Training HE part two2
جودة عمليات تدريب الطالب
مدخال لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة
والقابلية للتوظف لدى الخريجين (الجزء
األول)
student training part one1

تعزيز القرائية باستخدام تكنولوجيا
22

المعلومات واالتصاالت
(مبادرة مقترحة من أجل تمكين األفراد
فى العقد العربى القادم)

23

مدخل ستا سيجما six Sigmaكاحد
مداخل تحقيق الجودة فى األداء
بحث منشور عن رسالة دكتوراه
للدكتورة مروة محمد سمير

24

التوأمة بين التربية واإلعالم
فى ضوء مستحدثات التواصل التكنولوجية
الجديدة
مشروع مقترح

المجلة/المؤتمر
مادة تدريبية مقدمة
للورشة الوطنية
لمتطلبات المناهج وفق
مدخل المعايير ،محور
التقويم القائم على
المعايير ،وزارتا التربية
والتعليم العالى فى
سوريا بالتعاون مع
مركز البحوث التربوية
فى لبنان

الناشر /بلد النشر

كلية التربية جامعة
دمشق
 16-14أكتوبر

تاريخ النشر

2014

2014
https://www.yout
ube.com/watch?v
=ruA68QzkLCw

منشور الكترونيا

منشور الكترونيا

2014

https://www.yout
ube.com/watch?v
=c4NzNVF-h_g
منشور الكترونيا

2014

https://www.yout
ube.com/watch?v
=7kED5FLS7iQ
منشور الكترونيا
https://www.yout
ube.com/watch?v
=UK4ZbKeM1hA

2014

ورقة عمل مقدمة
للمؤتمر السنوى الثالث
مركز تعليم الكبار
عشر لمركز تعليم الكبار
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس (العقد
خالل الفترة 16-14
العربى لمحو االمية
ابريل
( )2024-2015توجهات
من 626-603
وخطط وبرامج
مجلة القراءة والمعرفة
العدد 155
الجزء الثانى
(من )177-111
ورقة عمل مقدمة لندوة /
ماذا يريد التربويون من
اإلعالميين؟ وماذا يريد
اإلعالميون من
التربويين؟
7

2015

الجمعية المصرية
للقراءة والمعرفة
القاهرة

2014

المجلس األعلى
للثقافة /الثالثاء 10
فبراير،2015
القاهرة ،جمهورية
مصر العربية

2015

م

المجلة/المؤتمر

عنوان البحث

25

اإلطار الوطنى للمؤهالت سياسة لدعم
التعليم المستمر مدى الحياة

26

المعايير القومية لتقويم واعتماد مؤسسات
التعليم العالى فى مصر
دراسة تحليلية

27

الحدائق التكنولوجية مدخال لتطوير التعليم
الجامعى فى مصر تصور مقترح

بحث مقدم لمؤتمر
بعنوان "من تعليم الكبار
إلى التعلم مدى الحياة
للجميع من أجل تنمية
مستدامة"
()820-749
بحث مقدم لمؤتمر
بعنوان قيادة التعليم
وإدارته فى الوطن
العربى "الواقع والرؤى
المستقبلية"
مجلة كلية التربية جامعة
أسيوط

الناشر /بلد النشر

تاريخ النشر

مركز تعليم الكبار
جامعة عين شمس
من  -18إلى 20
أبريل

2016

الجمعية المصرية
للتربية المقارنة
واإلدارة من -28
إلى  29يناير

2017

كلية التربية جامعة
أسيوط
مجلد 33
العدد 7
2017

2017

 .1اإلشراف على الرسائل العلمية
يمثل الجدول التالى قائمة طالب االشراف موضحا الدرجة العلمية والعنوان وتاريخ التسجيل والمنح
فى كلية التربية جامعة عين شمس
م

االسم

الدرجة

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

1

ريهام عبد الونيس
جودة مصطفى

2

فاتن مسعد عبد المنعم
محمد

الماجستير
تربية عين
شمس
الماجستير
تربية عين
شمس

تقويم برامج تدريب موجهى
الحلقة األولى من التعليم
األساسى فى ضوء االتجاهات
التربوية العالمية المعاصرة
المضامين التربوية المقدمة
فى مسرحيات األطفال بالهيئة
العامة للثقافة الجماهيرية
تطور التعليم االجنبى فى
مصر من عام -1956
2006م ،فى ضوء
المتغيرات المجتمعية
تطور مناهج التربية الدينية
االسالمية للمرحلة االعدادية
فى جمهورية مصر العربية
من فترة 2004-1953
دور المنظمات الدولية فى
تطوير التعليم األساسى فى
مصر الفترة من -1992
( 2009دراسة نقدية)

2004/7/5

200/3/22
8

3
عاشور احمد عمرى
4

داليا محمد على

5

فاطمة مصطفى أمين

الماجستير
تربية عين
شمس
الماجستير
تربية عين
شمس
الماجستير
تربية عين
شمس

8

2006/7/3

201/6/26
2

2007/7/2

201/2/22
0

2004/3/1

2008/8/7

2009/12/7

201/4/15
3

م

االسم

الدرجة

6

عنتر إبراهيم عبد
السالم

الدكتوراه
تربية عين
شمس

7

مروة محمد سمير

8

إسالم محمد السعيد
إبراهيم

الدكتوراه
تربية عين
شمس
الدكتوراه
تربية عين
شمس

10

فاطمة مصطفى أمين

الدكتوراه
تربية عين
شمس

12

ميادة السيد حسين
محمد

الماجستير
تربية عين
شمس

13

مجدى احمد احمد

الماجستير
تربية عين
شمس

15

شيماء حسين على

18

جمال عبد الفتاح
الطوخى

الماجستير
تربية عين
شمس
دكتوراه
الفلسفة
فى التربية

19

مجدى أحمد أحمد

دكتوراه
الفلسفة
فى التربية

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

2010/10/13

2016/2/1

المضمون القيمى فى البرامج
الدينية الموجهة باللغة
اإلنجليزية فى اإلذاعة
والتليفزيون المصرى
(دراسة تحليلية)
فلسفة تقييم األداء الجامعى
وتحسينه فى ضوء متطلبات 2010/10/13
الجودة واالعتماد
برامج تنموية للمناطق األكثر
احتياجا باستخدام مدخل
2011/10/11
المهارات الحياتية (بدائل
مقترحة)
الدور المجتمعى للجامعة فى
تلبية االحتياجات التنموية
2014/ /
للمجتمع المصرى
رؤية مستقبلية
تصور مقترح لتوظيف
الحدائق التكنولوجية فى
2015/ /
تطوير التعليم الجامعى تحقيقا
القتصاد المعرفة
دراسة تقويمية للبوابة
2015/ /
االلكترونية لوزارة التربية
والتعليم فى تطوير التعليم
الثانوى الصناعى فى وصر
تصور مقترح إلطار وطنى
2016/ 1 /
للمؤهالت العليا التربوية فى
مصر
دور التعليم فى تمكين العالقات
المصرية األفريقية فى ضوء
تحديات األمن القومى المصرى
(كينيا دراسة حالة)
تصور مقترح لتحقيق المواءمة
بين تخصصات التعليم الثانوى
الصناعى نظام الخمس سنوات
ومتطلبات سوق العمل

أبريل 2014
 24نوفمبر
2016
ابريل 2018

20/10/28
17
11
يولية2017
-

2018
2018

 .2المشاركة فى مناقشات الرسائل العلمية
يوضح الجدول التالى قائمة المشاركة فى لجان مناقشة الرسائل مشيرا إلى الدرجة العلمية والعنوان
وتاريخ المناقشة فى والكلية والجامعة
م

االسم

1

رشا محمد
عويس

2

رحاب احمد
السيد اليمانى

3

ريم بحيرى
يوسف

الدرجة/الجامعة
الماجستير
كلية التربية جامعة عين
شمس
الماجستير
كلية التربية جامعة عين
شمس
الماجستير
معهد الدراسات التربوية
جامعة القاهرة

التاريخ

عنوان الرسالة
دور األنشطة المدرسية فى تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة
اإلعدادية (تصور مقترح)

2012 /1/16

دور مؤسسات تعليم الكبار فى تمكين
ذوى االحتياجات الخاصة السمعية
من تلبية احتياجاتهم المجتمعية

2012/8/27

نظام التقويم الشامل فى التعليم
لمدرسة 2013/10/21
األساسى بمصر دراسة حالة
إعدادية بمحافظة القليوبية

9

عنوان الرسالة

م

االسم

4

ليلى كاويانى

5

على عبد الملك
على عباس

6

مروة مصطفى
محمود تركيا

7

عزيزة بنت
محمد بن ناصر
الصوافية

8

هوازن نتو

9

سامح عبد
المجيد

10

وليد سيد
مصطفى جاد

11

كوثر يونس
ابراهيم

الدرجة/الجامعة
تقويم مشروع تأصيل القيم
دكتوراه
2014فبراير
التربوية فى مدارس التعليم
معهد الدراسات التربوية
العام بدولة الكويت
جامعة القاهرة
برنامج مقترح فى التربية
دكتوراه
-10 -21
الروضة
لمعلمة
التكنولوجية
كلية رياض االطفال قسم
2014
بالجمهورية اليمنية لمواجهة
العلوم التربوية
متطلبات مجتمع المعرفة
(االسكندرية)
ماجستير
وإمكانات
التعليم
جودة
معايير
االكاديمية العربية
2015 -1 -22
للعلوم تحقيقها بالمدارس المصرية فى
والتكنولوجيا والنقل
مرحلة التعليم قبل الجامعى
البحرى  /معهد االنتاجية
والجودة
ماجستير
جامعة الدول العربية
التخطيط االستراتيجى ودوره فى
المنظمة العربية للتربية
مواجهة مشكلة األمية بسلطنة 2015 -1 -18
والثقافة والعلوم
عمان
معهد البحوث والدراسات
العربية بالقاهرة قسم
الدراسات التربوية
تطوير إعداد معلم التربية
دكتوراه
2015 -5 -5
الخاصة فى المملكة العربية
معهد الدراسات التربوية
السعودية رؤية مستقبلية
جامعة القاهرة
دور إدارة التدريب فى متابعة
كلية التربية جامعة
االسكندرية
البرامج التدريبية المقدمة
2015/8/10
للمعلمين بمحافظة الغربية
ماجستير
ماجستير
جامعة الدول العربية
االحتياجات المهنية لمعلمى التعليم
المنظمة العربية للتربية الثانوى الصناعى بمصر فى ضوء
2015/12/8
والثقافة والعلوم
بعض الخبرات العالمية
المعاصرة"
معهد البحوث والدراسات
العربية بالقاهرة قسم
الدراسات التربوية
نسق القيم لدى طالب المرحلة
دكتوراه
2016 -1 -2
كلية الدراسات العليا للتربية الثانوية بدولة الكويت فى ضوء
متغيرات مجتمع المعرفة
جامعة القاهرة

12

محمود رمضان
أحمد

كلية التربية جامعة
االسكندرية
ماجستير

13

صباح على عبد
الهرش

كلية التربية جامعة
االسكندرية
ماجستير

المشاركة فى صنع القرارات
وعالقتها بالرضا الوظيفى لدى
معلمى المدارس الخاصة فى
محافظة األسكندرية
درجة التزام مديرى المدارس
اإلبتدائية بأخالقيات مهنة
اإلدارة من وجهة نظر معلميهم
بمحافظة البحيرة
10

التاريخ

2016/2/23

2016/9/17

م

االسم

الدرجة/الجامعة

14

ناجية حسن
عبدو الزروق

دكتوراه
كلية الدراسات العليا للتربية
جامعة القاهرة

15

عنوان الرسالة

التاريخ

إعداد معلم االقتصاد المنزلى
بالجامعات الليبية فى ضوء
احتياجات المجتمع الليبى (تصور
مقترح)

2016/3/2

تطوير كفايات معلمى تعليم الكبار
ماجستير
خلف محمد عبد كلية الدراسات العليا للتربية فى ضوء المتطلبات المهنية للقرن
اللطيف
الحادى والعشرين
جامعة القاهرة

2016/3/14

دور مديرى المناطق التعليمية فى
معهد الدراسات والبحوث
تكوين الوعى البيئى لدى مديرى
البيئية جامعة مدينة
المدارس الثانوية فى محافظات
السادات
الكويت
كلية الدراسات العليا للتربية القيم المتضمنة فى التعاليم التربوية
فى مصر الفرعونية فى الفترة
جامعة القاهرة
التغيرات االجتماعية وانعكاساتها
كلية الدراسات العليا للتربية على مستقبل التعليم فى مصر دراسة
نقدية فى ضوء بعض النظريات
جامعة القاهرة
االجتماعية المعاصرة
التنمية المهنية لمعلم التعليم االساى
كلية الدراسات العليا للتربية
بمصر فى ضوء متطلبات العصر
جامعة القاهرة
الرقمى تصور مقترح
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تحكيم األبحاث واألطروحات العلمية
.1
.1
.2
.3
.4

تحكيم بحث فى مجلية كلية التربية جامعة أسيوط فى فبراير  2019بعنوان دعم إدارة
التغيير في مؤسسات التعليم الجامعي في مصر في ضوء نموذج ( جيمبا كيزن) لضمان
الجودة
تحكيم بحث فى مجلية كلية التربية جامعة أسيوط فى فبراير  2019بعنوان تطوير األداء
اإلشرافي لمشرفي المواد الدراسية في ضوء مفهوم إدارة الوقت بتعليم حفر الباطن
"رؤية مقترحة
تحكيم بحث فى مجلية كلية التربية جامعة أسيوط فى فبراير  2019بعنوان العوامل
المؤثرة على جودة تعليم مهنة الخدمة االجتماعية
تحكيم بحث فى مجلية كلية التربية جامعة أسيوط فى فبراير  2019بعنوان دور إدارة
المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات السعودية :دراسة تطبيقية على جامعة
الطائف
تحكيم بحث فى مجلية كلية التربية جامعة أسيوط فى فبراير  2019بعنوان (صفات
اإلنسان المذمومة في القران الكريم وسبل التزكية منها في ضوء مصادر التربية
اإلسالمية)
11

 .5تحكيم أطروحة ماجستير بعنوان آراء معلمات رياض األطفال حول التعليم متعدد الثقافات
في دولة الكويت مقدمة لكلية الدراسات العليا فى دولة الكويت للطالبة شيماء خليل
بوشهري...اكتوبر .2018
 .6تحكيم بحث لمجلة اإلدارة التربوية بعنوان (بناء مجتمعات تعلم متمركزة حول هندسة
المعرفة بمؤسسات التعليم قبل الجامعى فى مصر  :دراسة مستقبلية) .اكتوبر 2018
 .7تحكيم بحث بعنوان درجة تحقيق معايير جودة التقويم في الجامعات الفلسطينية
الحكومية وفق المؤشرات النوعية لجودة التقويم التحاد الجامعات العربية كما يراها
أعضاء الهيئة األكاديمية  ،للمؤتمر العربى الدولى الثامن لضمان جودة التعليم العالى
 ، 2018المزعم عقده في الجامعة اللبنانية الدولية ،جمهورية لبنان العربية ،بالتعاون
مع األمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي المنبثق عن اتحاد
الجامعات العربية ومقره الدائم في رحاب جامعة الزرقاء ،األردن .فى الفترة من -11
 14ابريل 2018
 .8تحكيم بحث بعنوان متطلبات تحسين جودة العملية التعليمية في الجامعات العراقية من
وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية التقنية االدارية  /بغداد ،للمؤتمر العربى
الدولى الثامن لضمان جودة التعليم العالى  ، 2018المزعم عقده في الجامعة اللبنانية
الدولية ،جمهورية لبنان العربية ،بالتعاون مع األمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي
لضمان جودة التعليم العالي المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية ومقره الدائم في
رحاب جامعة الزرقاء ،األردن .فى الفترة من  14 -11ابريل 2018
 .9تحكيم بحث بعنوان المشكالت األكاديمية لدى طالب كلية التربية أساس جامعة بخت
الرضا من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات ،للمؤتمر العربى الدولى الثامن
لضمان جودة التعليم العالى  ، 2018المزعم عقده في الجامعة اللبنانية
الدولية ،جمهورية لبنان العربية ،بالتعاون مع األمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي
لضمان جودة التعليم العالي المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية ومقره الدائم في
رحاب جامعة الزرقاء ،األردن .فى الفترة من  14 -11ابريل 2018
تحكيم بحث بعنوان جودة الكتاب الجامعي ومواصفاته بالجامعات الفلسطينية
.10
في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
للمؤتمر العربى الدولى الثامن لضمان جودة التعليم العالى  ، 2018المزعم عقده
في الجامعة اللبنانية الدولية ،جمهورية لبنان العربية ،بالتعاون مع األمانة العامة
للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي المنبثق عن اتحاد الجامعات
العربية ومقره الدائم في رحاب جامعة الزرقاء ،األردن .فى الفترة من  14 -11ابريل
2018
تحكيم بحث للنشر فى المؤتمر العلمى الدولى الثانى للكلية التربية بعنوان
.11
(كليات التربية ---نحو نموذج أفضل) والمزمع عقده فى الفترة من  23إلى  27اكتوبر
 2017بعنوان خصائص المشاركة فى العمل التطوعى لدى طالبات كلية التربية بجامعة
شقراء
تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة أسيوط ،بعنوان إعادة هندسة العمليات
.12
( الهندرة ) في مؤسسات التعليم العالي /2017أغسطس
تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة أسيوط ،بعنوان دور اإلدارة المدرسية
.13
فى تطوير أداء معلمى التعليم الثانوى الصناعى على ضوء معايير الجودة و االعتماد،
اغسطس 2017
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تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة اسيوط بعنوان العدالة التنظيمية لدى قادة
.14
المدارس بمحافظة بيشة وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين ،اكتوبر 2018
تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة اسيوط بعنوان واقع إدارة الوقت لدى
.15
مديري مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،مارس 2018

تحكيم بحث لمجلة مستقبل التربية العربية ،بعنوان واقع المحاسبية التعليمية
.16
فى مكاتب التعليم فى المملكة العربية السعودية /2017أغسطس.
تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.17
الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان" المشكالت التى
تواجه معلمات مدارس البنين االبتدائية فى دولة الكويت من وجهة نظر المعلمات
" المقدمة من الباحثة" ساره مرزوق إرشيد العازمي /2017يولية.
تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.18
الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان" درجة التزام
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الكويت بأخالقيات مهنة التعليم
الجامعي من وجهة نظر طلبتها " المقدمة من الباحثة" غدير مغزي عليان المطيري
/2017يولية.
تحكيم بحق لمجلة مستقبل التربية العربية ،بعنوان ( The extent to which
.19
cooperative learning is effective in motivating pupils performance in Kuwait
/2017 ) Primary schoolsمارس

تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.20
الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان المشكالت التي
تواجه طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت وسبل مواجهتها " المقدمة من
الباحثة" دالل شارع العجمي/2017يناير.
تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.21
الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان " االنعكاسات
التربوية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كلية التربية في جامعة
الكويت برنامج ( سناب شات) نموذجا " المقدمة من الطالبة" نورة خالد أحمد
الشرف "/2017 .مارس.
تحكيم مشروع مقدم إلى أكاديمية البحث العلمى بعنوان مشروع تطوير المناهج
.22
الدراسية باستخدام أطلس المفاهيم "دراسة تطبيقية مستقبلية ،مارس 2017
تحكيم مشروع مقدم إلى أكاديمية البحث العلمى بعنوان معجم عربي إلكتروني
.23
متعدد المداخل ،مارس 2017
تحكيم بحث لمؤتمر (المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بعنوان
.24
"نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر" خالل الفترة ( 8-6مايو  ))2017بعنوان
(التعليم العالي وسوق العمل في ضوء متطلبات التنمية المستدامة"اإلشكاليات
والتحديات") فبراير 2017
 .1تحكيم بحث لمؤتمر (المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "نحو تعليم
داعم للتنمية المستدامة في مصر" خالل الفترة ( 8-6مايو  )2017بعنوان (تحسين
مؤشرات التنافسية للتعليم قبل الجامعي في مصر سيناريوهات بديلة ") .فبراير 2017
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 .2تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت" الستيفاء
جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان "دور البحث العلمى فى
دعم التنمية فى دولة الكويت دراسة تقويمية" المقدمة من الطالبة" العنــود
سعد ناصر مبخوت الدوسري " وإشراف " د .جاســم يوسف محمد الكندري ".
/2016ديسمبر.
 .3تحكيم بحث لمجلة مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بعنوان التحليل القيمى لبرامج
الرسوم المتحركة الموجهه لطفل ما قبل المدرسة" نوفمبر .2016
 .4تحكيم بحث بعنوان تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية في ضوء
معايير الجودة الشاملة جامعة الجبل الغربي نموذجا ً فى المؤتمر السابع العربي الدولي
لضمان جودة التعليم العالي  IACQA'2017في جامعة أسيوط ،جمهورية مصر
العربية ،خالل الفترة من  22/2/2017-20بالتعاون مع األمانة العامة للمؤتمر العربي
الدولي لضمان جودة التعليم العالي المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية ومقره الدائم
في رحاب جامعة الزرقاء ،األردن.
 .5تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة االسكندرية بعنوان " الفجوة الرقمية لدى طالبات
كلية التربية بجامعة ضقراء وانعكاساتها التربوية" نوفمبر 2016
 .6تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت" الستيفاء

جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان ""قياس العوامل المرتبطة
بمؤشر كتلة الجسم لدى طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة العاصمة التعليمية بدولة
الكويت" المقدمة من الطالبة" خديجم محمد الخليفى " وإشراف " وإشراف "
أ.د .غازي الرشيدي "/2015 .ديسمبر
 .7تحكيم بحث لمجلة مركز تطوير التعليم الجامعى (جامعة عين شمس) بعنوان (مديوالت
لتربية الصف الثانى من القيادات التربوية فى ضوء اتجاهات الفكر التروبى اإلدارى
الحديث :رؤية مستقبلية)/2015 .ديسمبر
 .8تحكيم بحث لمجلة مركز تطوير التعليم الجامعى (جامعة عين شمس) بعنوان (وجهة
نظر معلمى المدارس الحكومية للبنيين بمدينة الرياض فى معايير الجودة الشاملة فى
التعليم) .فبراير 2016
 .9تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة عين شمس بعنوان (تصور مقترح لتطوير البيئة
المدرسية فى التعليم الثانوى العام فى مصر) ،سبتمبر 2016
تحكيم بحق لمجلة مستقبل التربية العربية ،بعنوان (درجة التزام إدارة جامعة
.10
اليرموك بالتخطيط االستراتيجى من وجهة نظر أعضا هيئة التدريس ) /2015ديسمبر
تحكيم بحث لمجلةكلية التربية جامعة عين شمس بعنوان دراسة تقويمية لكليات
.11
جامعة شقراء وفق معايير التميز والجودة الشاملة2014 ،
تحكيم بحث بعنوان " دراسة تقويمية ألسئلة لورقة الثانية-البرنامج التربوى
.12
فى االمتحان العام لطلبة الكليات الجامعية المتوسطة الشاملة فى االردن لالعوام
 . "2013/2010مجلة كلية التربية جامعة عين شمس  2015 ،شهر  /نوفمبر.
تحكيم بحث بعنوان "معوقات اإلرشاد األكاديمى فى كلية التربية بجامعة
.13
شقراء من وجهة نظر الطالب (دراسة ميدانية)" .مقدم للنشر فى مجلة كلية التربية
جامعة عين شمس.
تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.14

الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان "األبعاد القيمية
لشبكات التواصل االجتماعي :آراء عينة من طلبة جامعة الكويت" المقدمة من
14

الطالبة" نفله عسكر الحربش " وإشراف " د .خالد مجبل الرميضي".
/2015اكتوبر
تحكيم أطروحة ماجستير ألطروحة مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة
.15
الكويت" الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان "فلسفة الثقافة
التنظيمية ودورها فى تحسين األداء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة
الكويت" المقدمة من الطالبة" أنوار ناصر المحجان " وإشراف "أ .د .جاسم يوسف
الكندى" /2015.نوفمبر
تحكيم بحث بعنوان اثر استخدام ا لموقع ا لتعليمي على شبكة االنترنت لتدريس
.16
الرياضيات
في التحصيل الدراسي الجامعي ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم
العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام
من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان استخدام بعض االساليب الماديه والماليه لقياس نتاج
.17
بحوث الجامعات البحثيه ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى
 ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من -3
إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان آليات تحسين أداء الجامعات العربية في التصنيفات
.18
العالمية ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى  ، 2015الذى
عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر
مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان نحو بناء إستراتيجية تربوية تهتم بتنمية المنظومة القيمية
.19
والنسق األخالقي في مرحلة التعليم الجامعي في ضوء إدارة الجودة الشاملة  ،للمؤتمر
العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة
الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان دور نماذج إدارة الجودة في تحسين أداء مؤسسات التعليم
.20
العالي ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد
فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر
مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان تطوير نموذج لتطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحقيق
.21
مخرجات عالية الجودة في الجامعات الليبية ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان
جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى
امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان متطلبات تطبيق االعتماد التربوى والجودة التعليمية
.22
بالمؤسسات التعليمية بدولة الكويت ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة
التعليم العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد
لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان معوقات وتحديات تطبيق الجودة في التعليم الفني والمهني
.23
 ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد فى
جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس
2015
تحكيم بحث بعنوان دراسة تقويمية ألداء التدريسي من وجهة نظر الطالب في
.24
قسم الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجية ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان
15

جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى
امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان
.25
Implementing Technology- Enhanced Tools to improve EFL learning in
Algerian Higher Education: The Case of EFL Students at the English Department
in Jijel University

للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم العالى  ، 2015الذى عقد
.26
فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر
مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان سبل االرتقاء بجودة الخدمات المصرفية :دراسة تحليلية
.27
في المصرف العراقي للتجارة  ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس لضمان جودة التعليم
العالى  ، 2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات والذى امتد لثالث أيام
من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد األكاديمى فى الجامعات
.28
المصرية تصور مقترح فى ضوء المعايير الدولية ،للمؤتمر العربى الدولى الخامس
لضمان جودة التعليم العالى  2015الذى عقد فى جامعة الشارقة فى دولة اإلمارات
والذى امتد لثالث أيام من  -3إلى  5من شهر مارس 2015
تحكيم بحث بعنوان "معوقات اإلرشاد األكاديمى فى كلية التربية بجامعة شقراء
.29
من وجهة نظر الطالب (دراسة ميدانية)  .مجلة كلية التربية جامعة عين شمس ،
 /2015شهر اكتوبر.
تحكيم بحث بعنوان " قياس جودة اإلرشاد األكاديمي بكلية اإلدارة واألعمال(:
.30
دراسة تحليلية الستطالع رأي الطالبات بمختلف األقسام العلمية للعام الدراسي 1436ه-
1437ه) للمؤتمر العربى الدولى السادس لضمان جودة التعليم العالى  ،المتوقع عقده
فى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا فى دولة السودان خالل األيام من  9إلى 11
قبراير عام 2016
تحكيم بحث بعنوان " دور التخطيط االستراتيجي في ضمان جودة التعليم العالي
.31
بالجامعات الجزائرية :دراسة حالة " للمؤتمر العربى الدولى السادس لضمان جودة
التعليم العالى  ،المتوقع عقده فى جامعة السودان للغلوم والتكنولوجيا فى دولة السدوان
خالل األيام من  9إلى  11قبراير عام 2016
تحكيم بحث بعنوان " مؤشرات األداء الرئيسة للجامعات اليمنية " للمؤتمر
.32
العربى الدولى السادس لضمان جودة التعليم العالى  ،المتوقع عقده فى جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا فى دولة السودان خالل األيام من  9إلى  11قبراير عام 2016
تحكيم بحث بعنوان " األعتماد االكاديمى للجودة وأثره على األداء الجامعى "
.33
للمؤتمر العربى الدولى السادس لضمان جودة التعليم العالى  ،المتوقع عقده فى جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا فى دولة السودان خالل األيام من  9إلى  11قبراير عام
2016
تحكيم بحث بعنوان " قياس االنتاجية الكلية للتعليم العالي في دول مجلس
.34
التعاون الخليجي :دراسة تطبيقية " للمؤتمر العربى الدولى السادس لضمان جودة
التعليم العالى  ،المتوقع عقده فى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا فى دولة السودان
خالل األيام من  9إلى  11قبراير عام 2016
تحكيم بحث لمجلة كلية التربية جامعة عين شمس بعنوان تعزيز أعضاء هيئة
.35
التدريس ألخالقيات مهنة التعليم لدى طالب كلية المعلمين بمدينة الرياض2016 ،
16

تحكيم بحث لمجلة مركز تطوير التعليم الجامعة عين شمس بعنوان (وجهة
.36
نظر معلمى المدارس الحكومية للبنيين بمدينة الرياض فى معايير الجودة الشاملة فى
التعليم) 2016
تحكيم أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا "جامعة الكويت"
.37

الستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير في التربية بعنوان " أثر مستوى
تعليم مرضى السكر من الكويتيين على العادات الصحية لديهم " المقدمة من
الطالبة " المقدمة من الطالبة" " غنيمة فالح سعد المكمش " وإشراف " د.
غازى الرشيدى"/2016 .مارس
تحكيم بحث بعنوان تصور مقترح إلدارة رأس المال الفكرى بمؤسسات
.38
التعليم العالى فى ضوء تجربة دول االتحاد األوروبى لمجلة اإلدارة التربوية،
سبتمبر 2016
 -2دورات التنمية المهنية وتنمية القدرات
م

عنوان الدورة/الورشة

الجهة

1

تصميم المقرر

2

استخدام التكنولوجيا فى
التدريس
النشر العلمى

4

معايير الجودة فى العملية
التدريسية
أخالقيات البحث العلمى

6

نظم االمتحانات وتقويم
الطالب
آداب وسلوكيات المهنة

8

إدارة الوقت واالجتماعات

9

معايير الجودة فى العملية
التدريسية
استخدام الموقع االلكتروني
للجامعة العربية المفتوحة
كأداة من أدوات التعلم من
بعد
دورة التقييم الذاتى وخطط
التحسين -مؤسسات التعليم
قبل الجامعى

3

5

7

10

11

12

BUILDING LIFE AND
CAREER SKILLS
WHILE LEARNING
GROWING UP READY
FOR COLLEGE AND
CAREER

من

التاريخ

إلى

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس -جامعة عين شمس

2007/1/16

2007/1/18

2007/1/23

2007/1/25

2008/7/5

2008/7/ 7

2008/7/12

2008/7/ 14

2008/7/19

2008/7/21

2008/7/29

2008/7/ 31

2012/5/12

2012/5/14

2013/3/2

2013/3/4

2012/5/19

2012/5/21

الجامعة العربية المفتوحة فرع
البحرين

2005/9/17

2005/9/21

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2010 /5 /2

2010 /5 /6

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

17

2010 /6/ 7

2010 /6/ 7

م

التاريخ

عنوان الدورة/الورشة

الجهة

13

PRINCIPLES OF
EFFECTIVE
TEACHINIG AND
LEARNING

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2010 /9 /22

14

دورة نواتج التعلم وخرائط
المنهج -مؤسسات التعليم
قبل الجامعى

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2010/5/9

2010/5/13

15

المراجعون الخارجيون
لمؤسسات التعليم قبل
الجامعى

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2010 /5 /16

2010 /5 /20

16

التقويم الذاتى المؤسسى
لمؤسسات التعليم العالى
توصيف البرامج وخرائط
المنهج لمؤسسات التعليم
العالى
المراجعة الخارجية
لمؤسسات التعليم العالى

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد
الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

2013/4 /21

2013/4/22

2013/4/27

2013/4/28

18

دورة تدريب المدربين ToT

17
18

دورة الدراسات
اإلستراتيجية واألمن القومي

من

الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد
الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد
كلية الدفاع الوطني بأكاديمية
ناصر العسكرية،

إلى

2010/10/23

2013 /4/29

2013/4/30

2013 /12/25

2013/12/27

10سبتمبر
.2017

 3أكتوبر .2017

 .3الدورات التى قمت بتنفيذها (مدرب)
م
1
2
3

4

5

عنوان البرنامج/
الدورة/الورشة
بناء قدرات المدارس المتقدمة
لالعتماد
تشر ثقافة المعايير لدى مديرى
وموجهى رياض األطفال
برنامج ضمان الجودة واالعتماد
لتدريب مديرى وموجهى رياض
األطفال
البرنامج التدريبى لمديرى
المدارس الثانوية ضمن انشطة
مشروع تحسين التعليم
الثانوى.
ورشة عمل :التقويم الذاتى
البرنامج التدريبى لمديرى
المدارس الثانوية ضمن انشطة
مشروع تحسين التعليم
الثانوى.
ورشة عمل :إدارة الجودة
الشاملة ونظم االعتماد فى
المدرسة الثانوية

الجهة/التنظيم
وزارة التربية والتعليم/تنظيم :كلية
التربية جامعة عين شمس
وزارة التربية والتعليم/تنظيم :كلية
التربية جامعة عين شمس

من

التاريخ

إلى

2008/8/3

2008/8/30

2010/2009

2010/2009

وزارة التربية والتعليم/تنظيم :كلية
التربية جامعة عين شمس

العام الجامعى
2010/2009

العام الجامعى
2010/2009

وحدة التخطيط والمتابعة ،البنك
الدولى ،وزارة التربية والتعليم.
تنظيم :مركز تطوير التعليم
الجامعى /كلية التربية جامعة عين
شمس

2011/11/15 2011/11/13

وحدة التخطيط والمتابعة ،البنك
الدولى ،وزارة التربية والتعليم.
تنظيم :مركز تطوير التعليم
الجامعى /كلية التربية جامعة عين
شمس

2011/11/15 2011/11/13

18

6

7

8

9

المعايير األكاديمية ،مصادر
برنامج تدريبى الكترونى تابع
والصياغة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
االشتقاق
واالعتماد
والمراجعة
إعداد صفاء احمد محمد شحاتة،
تقديم واشراف االستاذ الدكتور
مجدى قاسم
جودة عمليات تدريب الطالب
برنامج تدريبى الكترونى تابع
للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
مدخال لتحقيق نواتج التعلم
واالعتماد
المستهدفة والقابلية للتوظف
إعداد صفاء احمد محمد شحاتة،
لدى الخريجين
دكتور محمد فرغلى تقديم واشراف
االستاذ الدكتور مجدى قاسم
الجزء األول
جودة عمليات تدريب الطالب
برنامج تدريبى الكترونى تابع
للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
مدخال لتحقيق نواتج التعلم
واالعتماد
المستهدفة والقابلية للتوظف
إعداد صفاء احمد محمد شحاتة،
لدى الخريجين
دكتور محمد فرغلى ،تقديم
واشراف االستاذ الدكتور مجدى
الجزء الثانى
قاسم
المعايير القومية األكاديمية
المرجعية
منهجية االعداد واجراءات
العمل

برنامج تدريبى الكترونى تابع
للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد
إعداد صفاء احمد محمد شحاتة،
دكتوره داليا على طه تقديم
واشراف االستاذ الدكتور مجدى
قاسم

الموقع:
http://www.youtube.com/watc
h?v=c4NzNVF-h_g
Referance Academic
Standards Part one Magdy
Kassem
الموقع:
http://www.youtube.com/watc
h?v=UK4ZbKeM1hA
student training part one11

الموقع:
http://www.youtube.com/watc
h?v=7kED5FLS7iQ
Training HE part two2
http://www.youtube.com/watc
h?v=ruA68QzkLCw

Preperation of Academic
standards HE two Saf Dal M
Kassem

 .4المشاركة فى المؤتمرات العلمية والندوات
المؤتمر ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوى الثالث عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين
شمس (العقد العربى لمحو االمية ( )2024-2015توجهات وخطط وبرامج خالل الفترة
 16-14ابريل ،مركز تعليم الكبار ،جامعة عين شمس.2014 ،
تقديم ورقة عمل
نوع المشاركة :مقرر ألحد الجلسات -
المؤتمر الثالث للمركز العربى للتعليم والتنمية بعنوان "توظيف المعلوماتية فى ثقافة األجيال
العربية :رؤى واستراتيجيات تربوية" فى الفترة من  5إلى 7فبراير 2008
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر الدولى األول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعنوان " المعايير
القياسية والطريق نحو الجودة واالعتماد" فى الفترة من  12إلى  22يونيو 2008
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر العلمى الثانى للمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى بعنوان " التقويم الشامل
وضمان الجودة واالعتماد فى التعليم قبل الجامعى الحاضر والمستقبل" فى الفترة من 20
إلى  21يوليه 2008
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر القومى السنوى الخامس عشر العربى السابع والذى نظمه مركز تطوير التعليم
الجامعى بعنوان نحو خطة إستراتيجية للتعليم الجامعى العربى والذى عقد قى الفترة من 23
وحتى  24نوفمبر 2008
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر الدولى (الخامس عشر العلمى) لكلية التربية بجامعة حلوان " إعداد المعلم وتنميته
 ،أفاق التعاون الدولى واستراتيجيات التطوير" فى الفترة من  21إلى  22أبريل .2008
نوع المشاركة :حضور
19

ندوة بعنوان ثقافة الجودة فى التعليم الثانوى يوم  2009 /4 /7والذى نظمها المجلس
األعلى للثقافة
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر الرابع للمركز العربى للتعليم والتنمية بعنوان "المعلوماتية وقضايا التنمية العربية:
رؤى واستراتيجيات " فى الفترة من  22إلى  24مارس .2009
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر السابع لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بعنوان " إدارة تعليم الكبار فى الوطن
العربى" فى الفترة من  5 – 3مايو . 2009
نوع المشاركة :حضور
مؤتمر " تطوير منظومة ضمان جودة التعليم واالعتماد بمؤسسات إعداد المعلم" والذى
عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى إطار تطوير كليات التربية فى يوم
األحد الموافق .2010 /5 / 30
نوع المشاركة:حضور ،تنظيم ،إعداد وثائق
ورشة عمل "مشروع تطوير منظومة ضمان جودة التعليم واالعتماد بمؤسسات إعداد
المعلم" والذى عقدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى إطار تطوير كليات
التربية فى يوم األحد الموافق 2010 /7/4م.
نوع المشاركة:حضور ،تنظيم ،إعداد وثائق
ندوة االستخدام األمن لإلنترنت
الجهة :وزارة التعليم العالى.
التاريخ2010/3/8 :
نوع المشاركة :حضور
المؤتمر الدولي السادس للمركز العربي للتعليم والتنمية :التعليم والبحث العلمي في مشروع
النهضة العربية " آفاق نحو مجتمع المعرفة" 7 -5يوليو  ،2011القاهرة ،المركز العربي
للتعليم والتنمية (أسد) .
نوع المشاركة :حضور/بحث/عرض
مؤتمر التعليم والتنمية البشرية فى دول أفريقيا والذى عقدته الجمعية المصرية للتربية
المقارنة واإلدارة التعليمية والذى عقد فى يوم السبت الموافق التاسع من يوليو 2011
نوع المشاركة :حضور
ندوة (األبعاد الثقافية للتعليم الثانوى فى مصر) ،لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة
بالتعاون مع كلية التربية جامعة طنطا ،والمنعقدة فى كلية التربية جامعة طنطا ،ندوة لمدة
يوم واحد فى 2012/4/ 24
نوع المشاركة :حضور/تنظيم/عرض
ندوة (المجتمع المدني والتعليم في مصر" الواقع ورؤى المستقبل) ،لجنة التربية بالمجلس
األعلى للثقافة بالتعاون مع جمعية إنسان الغد ،والمنعقدة فى مقر المجلس األعلى للثقافة،
ندوة لمدة يوم واحد فى 2013/3/ 5
نوع المشاركة :حضور/تنظيم
ندوة (" التربية واألخالق والمواطنة ) ،لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع
جمعية إنسان الغد ،والمنعقدة فى مقر المجلس األعلى للثقافة ،ندوة لمدة يوم واحد فى 26
2012/12/
نوع المشاركة :تنظيم
ندوة (التربية وتحديات المستقبل) ،لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع جمعية
إنسان الغد ،والمنعقدة فى مقر المجلس األعلى للثقافة ،ندوة لمدة يوم واحد فى 16
2013/4/
نوع المشاركة :تنظيم
منتدى جودة التعليم المصرى -الصينى ،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
بالتعاون مع الجمعية التعليمية الصينية للتبادل الدولى وبمساعدة المكتب التعليمى بسفارة
جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ،فندة ماريوت الزمالك ،منتدى لمدة يوم واحد فى
2012/4/22
نوع المشاركة :حضور/تنظيم
ورش عمل "أفضل الممارسات فى تعلم ريادة األعمال" المنعقدة يومى  4و  6نوفمبر 2013
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نوع المشاركة:حضور
ندوة بعنوان تكريم الرواد ،المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس
 ،والتى عقدت مع كلية التربية جامعة عين شمس فى يوم الثالثاء  23أبريل 2015
نوع المشاركة :عضو لجنة التنظيم.
ندوة بعنوان تكريم رواد التربية ،المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع كلية التربية جامعة
عين شمس  ،والتى عقدت فى  16أبريل 2014
نوع المشاركة :عضو الجنة المنظمة /لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة )
• مؤتمر التربية والتماسك االجتماعى،لجنة التربية المجلس األعلى للثقافة بالتعاون
مع كلية البنات جامعة عين شمس  ،والذى عقد فى كلية البنات  19-18يونيه
2014
نوع المشاركة :عضو الجنة المنظمة /لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة )
• مؤتمر رؤية لتطوير التعليم فى مصر،لجنة التربية المجلس األعلى للثقافة
بالتعاون مع كلية البنات جامعة عين شمس  ،والذى عقد فى المجلس االعلى
للثقافة  7-6مايو 2015
نوع المشاركة :عضو الجنة المنظمة /لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة ) ورئاسة
الجلسة االولى فى اليوم الثانى
• ندوة بعنوان مشروعات التوأمة فى التعليم العالى ،المجلس األعلى للثقافة
بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس  ،والتى عقدت فى المجلس األعلى
للثقافة2014 ،
نوع المشاركة :عضو الجنة المنظمة /لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة )
المشاركة بورقة عمل بعنوان التوأمة بين التربية واإلعالم فى ضوء مستحدثات التواصل
التكنولوجية الجديدة
مشروع مقترح
ندوة بعنوان  /ماذا يريد التربويون من اإلعالميين؟ وماذا يريد اإلعالميون من التربويين؟
المجلس األعلى للثقافة الثالثاء  10يفبراير  ،2015القاهرة ،جمهورية مصر العربية
نوع المشاركة :عضو الجنة المنظمة وتقديم ورقة بعنوان التوأمة بين /لجنة التربية
بالمجلس األعلى للثقافة )
• Unesco Cairo Office-SIDA-Egypt National commission for
UNESCO , Seminar on the Location of the Media and
Information Literacy Kit, 1 to 2 December, 2014, fairment
Nile City Hotel, Cairo Egypt
نوع المشاركة :خبير فى مجال التربية

 .5المهام العلمية والمشروعات البحثية

• المشاركة فى مشروع بحثى فى المملكة العربية السعودية  2010ضمن فريق عمل يتبع دار
مسارات للدراسات والتطوير برئاسة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد بعنوان "إعداد نظام
متكامل للجودة في الوحدات التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واإلدارات
المساندة للتدريب يتضمن المعايير واآلليات الالزمة لتطبيقه" .هذا وقد شملت المشاركة
العناصر والموضوعات التالية:
✓ رصد واقع ممارسات الجودة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
✓ تحديد ودراسة وعرض أفضل النماذج العالمية لتطبيقات الجودة في مجاالت التدريب
التقني والمهني.
ً
✓ بناء النظام متضمنا النموذج المناسب للجودة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
✓ وضع معايير ومؤشرات ضمان جودة األداء في الوحدات.
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✓ تحديد متطلبات تطبيق الجودة في الوحدات الداخلية للمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني.
✓ رصد تصورات ورؤى القادة األكاديميين والتنفيذيين لتطوير نظام الجودة الشاملة
بالمؤسسة.
✓ تحديد البدائل اإلستراتيجية المقترحة لتطوير نظام الجودة في المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني.
✓ تنفيذ خطة العمل التنفيذية وآليات تطبيق معايير الجودة الشاملة داخل المؤسسة.
✓ وضع المادة التدريبية لفريق الجودة في الوحدات الداخلية لضمان استمرار تطبيق نظام
الجودة في المؤسسة.
✓ إعداد دراسة ذاتية للمعهد التقنى للبنات بالرياض بالمملكة العربية السعودية بناء على
تكليف من دار مسارات والمؤسسة العام للتدريب التقنى والمهنى .هذا وقد تم المشروع
فى مقر المعهد بالكلية واستمر العمل لمدة شهر كامل – أبريل .2011
• المشاركة فى إعداد المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات التربية  2013والصادرة
عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .وقد تضمنت المشاركة إعداد مسودة
المواصفات العامة للخريج والمعايير القومية األكاديمية المرجعية العامة للخريج.
• المشاركة فى إعداد المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات التربية النوعية 2014
والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .وقد تضمنت المشاركة إعداد
مسودة المواصفات العامة للخريج والمعايير القومية األكاديمية المرجعية العامة للخريج.
• المشاركة فى إعداد مشروع بحثى بعنوان احجام طالب المرحلة الثانوية عن االلتحاق بالشعب
العلمية في نظام التعليم المصري "دراسة استشرافية" ،الباحث الرئيس /األستاذ الدكتور
مصطفى عبد القادر ،جهة التمويل جامعة عين شمس  .2013وقد شملت المشاركة العناصر
والموضوعات التالية:
✓
✓
✓

•

•
•
•

✓

المشاركة فى إعداد مسودة التقدم بالمشروع للجامعة.
المشاركة فى إعداد خطة العمل االجرائية للمشروع.
المشاركة فى إعداد دراسة ضمن مخرجات المشروع بعنوان "التعليم الثانوى العام فى مصر
دراسة تشخيصية للواقع والتحديات".
المشاركة فى إعداد أدوات الدراسة الميدانية.

المشاركة فى مشروع إعداد المعلم العربى لمرحلة التعليم االبتدائى فى ضوء المعايير
الدولية ،برعاية جامعة الدول العربية واقتراح وتنفيذ كلية التربية جامعة عين شمس،
 2014وقد تضمنت المشاركة إعداد المشرزع فى صورته االولى والمشاركة فى إعداد
العايير االكاديمية للبرنامج التعليمى المقترح.
المشاركة فى االجتماع التحضيرى الثانى لتطوير كليات التربية فى سوريا بدعوة من
وزارتى التعليم العالى والتعليم العام بدولة سوريا بالتعاون مع مركز البحوث التربوية
فى لبنان ،والتى عقد فى لبنان يومى  3و  4سبتمبر 2014
المشاركة فى زيارة إلى ألمانيا ضمن فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
فى إطار االستفادة من خبرة دولة ألمانيا فى ضمان الجودة واالعتماد والتى تمت فى
الفترة من  1يونيه وحتى  7سبعة يونية .2014
المشاركة فى مشروع بعنوان (االرتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحسين األستعداد
المدرسى) التابع للمجلس العربى للطفولة والتنمية  2018/2017وقد تضمنت
المشاركة ما يلى:
المشاركة فى مراجعة وثيقة اإلطار المرجعى للمشروع
المشاركة فى اعداد دليل وحدة التنمية المهنية بمركز تنمية الطفولة المبكرة
المشاركة فى مراجعة دليل التقويم والمتابعة بمركز تنمية الطفولة المبكرة
المشاركة فى اعداد دليل الدعم الفنى لنموذد مدرسة/روضة التنمية المهنية
المشاركة فى ورشة عمل لتدريب المعلمات بمركز تنمية الطفولة المبكرة على تفعيل
مقترحات تطوير المركز المتعلقة بوحدة ابداع الطفل ومدرسة التنمية المهنية.

 .6المساهمة فى القسم من خالل ما يسند من أعمال
22

• تنظيم ندوة بالقسم بعنوان قسم أصول التربية الواقع واإلنجازات ورؤى المستقبل والمشاركة فى
إعدادها وعرضها فى السيمنار األول للقسم عام . 2010
• المشاركة فى تنظيم وإعداد بعض مهام القسم وتصنيفها وإعدادها فى صورة الكترونية ومنها (السير

الذاتية ألعضاء قسم أصول التربية -توصيفات المقررات والبرامج األكاديمية وتقاريرها السنوية فى المرحلة
الجامعية األولى والدراسات العليا -دليل قسم أصول التربية -دليل ضمان الجودة للقسم -ندوات ومؤتمرات-
وقواعد بيانات طالب الدراسات العليا وقواعد بيانات األبحاث العلمية لألعضاء للعام الجامعى
 )2011/2010وغيرها من المستندات واألعمال المختلفة للقسم وتجهيزها للعرض على موقع

•
•
•
•
•
•
•
•
•

القسم.
المشاركة فى إعداد نماذج تقارير متابعة الدراسات العليا لعام .2010
المشاركة فى إعداد قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس بالقسم لعام .2010
المشاركة فى اللجان االمتحانية الشفوية منذ عام  2010وحتى اآلن.
المشاركة فى إعداد الخريطة البحثية لمجالين هما تاريخ التربية وتاريخ التعليم.
المشاركة فى إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم .2012
المشاركة فى إعداد مقترح لدبلومة مهنية جديدة فى التربية بالقسم تسمى المعلوماتية التربوية
المشاركة فى إعداد مقترح لبكالوريوس تعليم الكبار فى كلية التربية جامعة عين شمس.
المشاركة فى إعداد تقرير إنجازات القسم للعام ،2011وعام . 2013
المشاركة فى إعداد متطلبات الجودة واالعتماد من القسم (إعداد تقرير عن أنشطة القسم لتنمية
البيئة وخدمة المجتمع عام  ،2011إعداد ملف عن الحاصلين على جوائز والمكرمين من أعضاء
هيئة التدريس بالقسم عام  ،.2010والمشاركة فى إعداد ملف عن انجازات قسم أصول التربية عام
 ،.2010وإعداد ملف عن تطور رئاسة مجس القسم منذ أن أنشا وحتى  ، 2011إعداد ملفات
مقررات دراسية لعام .)2010

ثالثا :األنشطة الجامعية
 .1المشاركة فى تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير بالكلية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المشاركة فى لجنة متابعة تطوير أداء الكلية والتأهل لالعتماد فى كلية التربية جامعة عين شمس
 2012بناء على تكليف األستاذ الدكتور عميد الكلية.
المشاركة فى إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية جامعة عين شمس .2017 -2012
المشاركة فى إعداد الئحة الدراسات العليا الجديدة فى كلية التربية جامعة عين شمس .
المشاركة فى إعداد مقترح لبرنامج فى التعليم المفتوح فى كلية التربية .2012
إعداد الهيكل التنظيمى لوحدة رعاية الوافدين بكلية التربية جامعة عين شمس وإعداد دليل متكامل
لوحدة رعاية الوافدين يتضمن الرؤية والرسالة واألهداف والخدمات عام .2010
المشاركة فى إعداد الدراسة الذاتية للكلية فى مجالى التخطيط االستراتيجى والمشاركة المجتمعية
عام .2009
المشاركة فى لجنة الدعم الفنى ( )2011بكلية التربية جامعة شمس فيما يتعلق بتوصيف المقررات
والبرامج ومتطلبات وحدة الجودة من األقسام فى إطار استعدادات الكلية لتقديم لزيارة االعتماد من
قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
إعداد استبيان لتقصى رضا الطالب الوافدين عن الخدمات المقدمة من الكلية ،بكلية التربية -جامعة
عين الشمس عام 2010
المشاركة فى إعداد دراسة بعنوان "دراسة تحليلية للمعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات
التربية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد والمعايير األكاديمية الصادرة عن
مشروع تطوير كليات التربية ،بكلية التربية جامعة عين شمس.
إعداد استبيان لتقصى مدى التوافق بين المعايير األكاديمية المتبناه من قبل الكلية وبرامج إعداد
المعلم فى األقسام المختلفة ،بكلية التربية -جامعة عين الشمس عام .2011
إعداد تقرير عن اآلليات المتبعة فى التحقق من مدى استيفاء الكلية للمعايير األكاديمية القياسية
المتبناه والمعتمدة بكلية التربية -جامعة عين الشمس عام .2011
إعداد استبيان لتقصى رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل والتشعيب بكلية التربية -جامعة
عين الشمس عام . 2011
المشاركة فى إعداد وثيقة سياسات القبول بالدراسات العليا بكلية التربية -جامعة عين الشمس عام
2011
المشاركة فى إعداد قاعدة بيانات للطالب الوافدين فى المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا.
عام .2010
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•
•
•
•

المشاركة فى إعداد سياسات وآليات جذب الطالب الوافدين بكلية التربية -جامعة عين الشمس عام
2011
المشاركة فى إعداد تقرير تحت عنوان " آليات تقويم طالب كلية التربية بما يتوافق مع نتائج التعلم
المستهدفة " عام . 2010
المشاركة فى إعداد دراسة داعمة لتقرير تحت عنوان " آليات تقويم طالب كلية التربية بما يتوافق
مع نتائج التعلم المستهدفة " عام .2010
إعداد استبيان لتقصى جودة أداء الخدمات المكتبية من مكتبة كلية التربية جامعة عين شمس عام
.2010

 .2المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع

برنامج رفع أداء معلمات رياض األطفال فيما يتعلق بالتعامل مع األطفال وأولياء األمور
المستفيدين :معلمات رياض األطفال
الجهة :روضة عبد العزيز أل سعود التجريبية للغات
التاريخ2010/5/5:
نوع المشاركة :إلقاء محاضرة بعنوان اإلرشاد التربوى

برنامج :مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ،مبادرة االستخدام االمن لالنترنت
المستفيدين :أولياء األمور
الجهة :كلية التربية /جامعة عين شمس
التاريخ2010/3/30:
نوع المشاركة :تنظيم ندوة بعنوان قواعد استخدام االنترنت بين األبناء وأولياء األمور

برنامج :مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ،مبادرة االستخدام االمن لالنترنت
المستفيدين :شباب الجامعات
الجهة :كلية التربية /جامعة عين شمس
التاريخ2010/4/22 :
نوع المشاركة :تنظيم ندوة بعنوان الجريمة االلكترونية وتشريعاتها والتعسف فى استخدام أسماء
DOMAINS
الدعم الفنى للمدارس لتحقيق الجودة وإعداد خطط التحسين
المستفيدين/الجهة :العاملين بمدرسة الغرفة التجارية األمريكية التجريبية للغات
التاريخ2010/2/12:
نوع المشاركة :عضوية مجلس أمناء مدرسة الغرفة التجارية األمريكية التجريبية للغات كعضو من
المهتمين بالعملية التعليمية.
خطة الشراكة المجتمعية الفعالة بين المدرسة والمجتمع المحلى
المستفيدين :الطالب والعاملين فى المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة
الجهة :المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة
التاريخ2010/12/14
نوع المشاركة :إلقاء محاضرة بعنوان تطوير العملية التعليمية من خالل مشاركة المجتمع المدنى
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