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  9002 الرياض، الزهراء، دار الحديثة، المدرسية اإلدارة. 

   ،9000المدخل فى العلوم التربوية، دار الزهراء، الرياض. 

   ،9000المدرسة والمجتمع، دار الزهراء، الرياض. 

 كتب قيد النشر 

 محو االمية وتعليم الكبار -
 التربية والطبيعة االنسانية  -
 مهنة التعليم وادوار المعلم  -
 اطنة التربية و االعداد للمو -

 جامعة المنوفية–بكلية التربية  التدريسى النشاط

 مقررات الليسانس والبكالوريوس -

 المعلم ومهنة التعليم    

 التربية وقضايا العصر    

 فصل ادارة     

 وتطبيقاته التربوى الفكر     

 العليا الدراسات مقررات -

 قاعة بحث   

 علم االجتماع التربوى   

 واالعتماد الجودة ادارة   

 التغيير ادارة   

 التربية والتنمية   

 ثقافة الجودة  

 

 9002جامعة السادات  الفصل الدراسى الثانى -االنتداب للتدريس بكلية التربية-



 االتجاهات الحديثة فى التنمية المهنية(-مقرر)الجودة واقتصادياتها   

 بالخارج ريسىدالت النشاط

  9000أستاذ زائر بجامعة السلطان قابوس. 

 المؤتمرات العلمية

  المشاركة في فعاليات الملتقى السنوي السابع بدولة الكويت تحت عنوان الصحة النفسية واالجتماعية
 .9000. والمجتمع

  9000( التخطيط االستراتيجي فى التعليم العالي)المشاركة فى فعاليات الندوة العلمية بطنطا. 

  9009المشاركة فى المؤتمر العلمي الثالث بكلية التربية. 

 يجي التخطيط االسترات: المشاركة فى المؤتمر العلمي المنعقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس بعنوان
 .9009لجودة واعتماد المؤسسات الجامعية والتعليمية العربية 

  ارة وز–المضامين التربوية والتعليمية للمسرح الجامعى :مهرجان المعهد العالى للفنون المسرحية
 9002دولة الكويت مارس –التعليم العالى 

  جامعة المنوفية  الرابع بعنوان )نحو ممارسات –معد ومقرر ندوة ضمن فعاليات مؤتمر كلية التربية
 9002-00-92نموذجا(  فى المؤسسات التعليمية:الشراكةديمقراطية 

 0-09جامعة كفر الشيخ بعنوان)المعرفة وبناء االنسان( -المشاركة بالحضور فى ندوة كلية التربية-
9002 

  9000معايير التربية للمواطنة  الرقمية وتطبيقاتها فى المناهج الدراسية   . مؤتمر الجودة بعمان 

 9002منية   التربية والمواطنة البيئية  . جامعة نايف للعلوم اال 

  9002تربية العواطف من منظور اسالمى   . مؤتمر التربية الوجدانية بالكلية   

 ) 9002اعداد مؤتمر الكلية  )التربية واالعداد للحياة الديمقراطية 

  9002والعصر الرقمى ( اعداد مؤتمر الكلية ) التربية  العربية 

  9006االمن الفكرى (وتعزيز اعداد مؤتمر الكلية ) التربية  العربية 

  ( اعداد مؤتمر الكلية ) 9002التربية الوجدانية فى المجتمعات العربية 

 

 تدريبية والتثقيفيهاالنشطة ال

 9000 المدارس مديري لتدريب القومي البرنامج فى المشاركة. 

  9009المشاركة فى الدورة التدريبية لمركز النيل لإلعالم والمقامة بالمنصورة. 

  9000المشاركة فى الدورة التدريبية لمشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية. 

  9000المشاركة فى الورشة التحضيرية للبرامج التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية. 



  9000العمل كمنسق للبرامج التدريبية بكلية التربية جامعة المنوفية. 

 9009( المدرب المحترف)إعداد المدربين : حضور البرنامج التدريبي بعنوان 

  9009حضور دورة تدريبية بعنوان التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي. 

  9009حضور دورة تدريبية بعنوان التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. 

  9009حضور دورة تدريبية بعنوان دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج. 

  9002برنامج تدريب المدربين بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حضور. 

 تشكيل فرق العمل بمركز تعليم الكبار بكلية التربية، جامعة : المشاركة في الدورة التدريبية بعنوان
 .9000المنوفية 

  9009المشاركة فى برامج اإلدارة المدرسية المنعقدة بكلية التربية، جامعة المنوفية. 

 9000/ 9009 -  9009/ 9000شار لجنة األسر واالتحادات الطالبية مست. 

  9000/9009 – 9000/9000عضو مجلس إدارة مركز تعليم الكبار 

  9000/9000عضو مجلس الكلية 

  9009/9000المشاركة فى برنامج التوجيه الجمعي واإلرشاد التربوي 

  9000/ 9000المشاركة في وحدات التدريب بالمدارس 

 9000/9000ة فى ندوات بمدارس التربية والتعليم المشارك 

  9000/9000المشاركة فى القوافل التربوية بالمدارس 

  9000/9009عضو وحدة الجودة بالكلية 

  9009/9000مدير وحدة الجودة 

  لجنة العالقات  – 9009لجنة الدراسات العليا )المشاركة فى لجان كلية التربية جامعة المنوفية
 (9000الثقافية 

  9002-9002-9006عضو مجلس الكلية 

  المجلد الثاني( المدارس الشعبية)نشر مقال بموسوعة سفير لتربية األبناء. 

  .9000 المنوفية بجامعة المصرية، للجامعات األول الطالبي الملتقى فى المشاركة        

 7102رئيس جملس مركز مصادر التعلم           

 مساعد أستاذ لدرجة للرتقي املنشورة األحباث





 

 

 



 

 (الرتبية أصول) ختصص  أستاذ لدرجة للرتقي        املنشورة األحباث    
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 تحكيم البحوث

 جامعة الفصيم-مجلة كلية التربية-

 1341تأصيل التدريب من منظور التربية االسالمية -1   

تصور مقترح لدور المؤسسات التربوية بمنطقة القصيم فى تنمية وعى الشباب بالمخاطر المرورية -2  

1341 

 جامعة المنوفية–مجلة كلية التربية -

 تمكين معلمى المرحلة االبتدائية بدولة الكويت)دراسة ميدانية(-1 



 ير المعتمدةكفاءة المؤسسات التعليمية :دراسة مقارنة بين المدارس المعتمدة وغ-2

 تربية طفل ماقبل المدرسة بدولة تركيا-4

 2113انشطة قسمية من شهر فبراير وحتى ابريل 

 السيمنار العلمى(-الخريطة البحثية-االهداف-الرسالة–اعداد دليل لقسم اصول التربية)الرؤية  -1

 عقد ندوات بالقسم -2

 قاسم االستشهادات المرجعية فى البحوث والرسائل العلمية       د عاطف-

 البحث النوعى فى التربية                                   ا.د على الشخيبى-      

 المؤسسات التعليمية     ا.د جمال الدهشانالقيمة المضافة مدخال لتقييم اداء -     

 تخطيط السياسات واستراتيجيات التعليم                        د عطىة شعبان-     

 منشورةمقاالت 

 صراع طالب الدراسات العليا بين طلب العلم ولقمة العيش -

 اختيار القيادات الجامعية بين ثقافة القاعدة وثقافة السلطة -

 فى قطاع الدراسات العليا بجامعة المنوفيةاسهامات 

 2112رئيس لجنة اعداد الئحة المكتبات بجامعة المنوفية  -

 2112رئيس لجنة تقييم المكتبات بالجامعة   -

 2112عضو لجنة المشروعات البحثية  -

 2112عضو اللجنة العامة لشراء كتب المعرض الدولى للكتاب  -

 2112-2112عضو لجان تعديل لوائح الدراسات العليا بالجامعة  -

 2112عضو اعداد ومراجعة الخطة البحثية للجامعة  -

 2112-2112-2112نائب رئيس مجلس تحرير مجلة الكلية  -

 2112لكلية للحصول على معامل التاثير العربى اعداد ملف مجلة ا -

 

 

 

 


