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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أواًل: البيانات لشخصية

 

 مجدي محمد يونسأ. د. / االسم: 

 الحالية: أستاذ دكتورالوظيفة  ❖

 التخصص: أصول التربية والتخطيط التربوي. ❖
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 00201020030025محمول مصر:  ❖
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 قسم أصول التربية ، مصر.  -تب: كلية التربية بشبين الكوم المك ❖

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

كلية  –(بتقدير )ممتازدكتوراه: دكتوراه الفلسفففة في التربية تخصففص أصففول تربية  -
 .2991المنوفية عام جامعة  –التربية 

 –كلية التربية  – (ممتاز)ماجسففففففتير في التربية تخصففففففص أصففففففول تربية بتقدير  -
 .2999جامعة المنوفية عام

كلية التربية ففففففففففففففففف جامعة المنوفية عام  –دبلوم خاص في التربية بتقدير جيد جدا  -
2991. 

ليسففانس اداب وتربية )قسففم التاريت( بتقدير جيد جدا مت مرتبة الشففري ففففففففففف كلية  -
 .2991جامعة المنوفية -التربية 
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 ثالثا: الخبرات المهنية والوظيفية

 تاذ أصول التربية والتخطيط التربوي بكلية التربية فف جامعة المنوفية.اس .2

عضففففو اللجنة التحكيمية لترقية االسففففاتذة واالسففففاتذة المسففففاعدين بالمجلس االعل   .1
 للجامعات بمصر، تخصص اصول التربية والتخطيط التربوي.

لية المح عضفففو الهياة االسفففتشفففارية والعلمية للعديد من المجالت والدوريات العلمية .1
 واالقليمية.

 مدرب دولي معتمد في مجال التنمية البشرية. .4

 خبير في مجال التخطيط االستراتيجي. .1

رس أسففففففف ( بسفففففف-خبير تعليم وتدريب باليونسففففففكو )المركز اإلقليمي لتعليم الكبار  .6
 مصر.-الليان 

 مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية بجامعة المنوفية. .7

 مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية جامعة المنوفية.مدير تحرير  .9

 عضو لجنة اختيار القيادات التربوية بمحافظة المنوفية. .9

 رايس مجلس أمناء التعليم بمحافظة المنوفية سابقًا. .20

 عضو المجلس األعل  ألمناء التعليم عل  مستوى الجمهورية سابقًا. .22

 مستوى وزارة التربية والتعليم. رايس لجنة دعم االنشطة الطالبية عل  .21
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، المؤتمر الدولي المواجهةالمخاطر األخالقية للذكاء االصففطناعي: الواقت وسففبل  .2
/ 20/  12-10العلمي التفاسفففففففففت المنعقفد بكليفة التربيفة جفامعففة المنوفيففة من 

1029. 

التدريب اإللكتروني للمعلمين ضفففففففففرورة حتمية للتعامل مت بياات التعلم الرقمية،  .1
المجلففة العربيففة لبحوث التففدريففب والتطوير، مركز تنميففة قففدرات أعضفففففففففاء هياففة 

 .1029إبريل ، 4، ع 1جامعة بنها، مج  والقيادات،التدريس 

 التمكين،رؤيفففة مقترحفففة للتحول بفففالمعوقين من التهمي  إل  : الفففدمج التربوي .1
رة المنعقد في الفت، الرابت لكليفة التربيفة جفامعفة المنوفية الثفامن الفدولي المؤتمر
 .1029سبتمبر  21-22من 

-21)تحديد االحتياجات التعليمية للفتيات والنسففففففففاء األميات في الفاة العمرية  .4
ضففففففمن مشففففففروع محو األمية باسففففففتخدام وسففففففاال تكنولوجيا االتصففففففاالت ( 14

، المركز اإلقليمي لتعليم الكبار بسففرس الليان )أسففف ( ومعهد ((ICTوالمعلومات 
( التففابت لمنظمففة األمم المتحففدة للتربيففة UILاليونسفففففففففكو للتعليم مففدى الحيففاة )

 (باالشترا  مت فريق عمل من الجامعات المصرية. )1029والعلوم والثقافة، 

ثراء حركة الوصففففول الحر للمعلوم .1 ات، ورقة معوقات النشففففر الرقمي بالجامعات واء
المنعقد في دبي  عمفل مقفدمفة إل  المؤتمر الفدولي الثفالث لمعامل التاثير العربي

 .1029يونيو  10-19باإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

التشففففبي  بين مؤسففففسففففات المجتمت المدني لبناء قدرات برامج ومشففففروعات محو  .6
بناء »اإلقليمية حول األمية وتعليم الكبار، ورقة عمل مقدمة إل  ورشففففففففة العمل 

قدرات مؤسففففسففففات المجتمت المدني في إطار ماسففففسففففة التعليم  ير النظامي في 
محو األميفة وتعليم الكبار بالمنطقة العربية لتحقيق أهداي التنمية المسفففففففففتدامة 

مايو  20فففففففففففففففففففففف  7« أسفففف »المنعقدة بالمركز اإلقليمي لتعليم الكبار « 1010
1029 
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قمي في مجاالت محو االمية وتعليم الكبار، ورقة اسفففتخدام تكنولوجيا العصفففر الر  .7
بحثيفة مقفدمفة لمؤتمر تعليم الكبفار في العصفففففففففر الرقمي. التحفدي العربي الكبير 

مركزتعليم -1029ابريل  29-26المنعقد بجامعة عين شفففففففففمس في الفترة من 
 الكبار بجامعة عين شمس، القاهرة.

طلبات التربية المدنية تفعيل دور المدرسففففففففة في تربية المواطنة عل  ضففففففففوء مت .9
المعاصفففرة، ورقة عمل مقدمة للملتق  االول لمركز المعلومات والخدمات التربوية 

 .1027/ 7/ 1والنفسية والبياية المنعقد بكلية التربية جامعة بنها في 

التطري الفكري في المنفاطق العشفففففففففوااية، األزمة وطرق المواجهث، ورقة بحثية  .9
بوية والثقافية للمناطق العشفففففففوااية، المنعقد في كلية مقدمة لندوة المتطلبات التر 

 .1027مايو  27التربية باسيوط بالتعاون مت المجلس األعل  للثقافة بتاريت 

االلتزام التنظيمي مففففدخال لتحقيق جودة أداء أعضففففففففففففاء هياففففة التففففدريس  .20
بالجامعات، ندوة تطوير الممارسفففففات التدريسفففففية، المركز الجهوي لمهن التعليم، 

 1027ابريل  10-29البيضاء، المغرب من  الدار

دور المفدرسفففففففففة في حمفاية الطالب من المخدرات في ضفففففففففوء مدخل التربية  .22
الوقااية، دراسفة مقدمة لملتق  اإلرشاد الطالبي ودوره في الوقاية من المخدرات، 

/  1/  9 – 7المنعقفد بجفامعفة نفايي للعلوم األمنيفة بفالريفال، في الفترة من 
 العربية السعودية م، المملكة 1027

االلتزام التنظيمي وعالقتث باألداء التدريسففففففي ألعضففففففاء هياة التدريس بكلية  .21
التربية جامعة السففففودان للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي األول لكلية التربية 
جامعة السفففففففودان للعلوم والتكنولوجيا، كليات التربية رؤى مسفففففففتقبلية، الخرطوم 

 .1027يناير  29-29

تفففدريفففب اإللكتروني مفففدخال لتحقيق الجودة في مجفففال التنميفففة المهنيفففة ال .21
اإللكترونيففة للمعلمين، المؤتمر الففدولي الرابت لكليففة التربيففة جففامعففة السفففففففففلطففان 
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قابوس، االعتماد األكاديمي: طريق إل  اسففففتدامة الجودة في التعليم خالل الفترة 
 مسقط، سلطنة1026نوفمبر  24-27

كترونية للمعلمين، المؤتمر العلمي الرابت، المعلم: اإلعداد التنمية المهنية اإلل .24
والتعلم مدى الحياة في عالم متغير، المنعقد بجامعة نزوى، سفففففففففلطنة عمان من 

 .1026مارس  2-1

األمن الفكري لطالب الجامعة، مدخاًل لتعزيز ثقافة الحوار بين الحضفففففففففارات،  .21
د الجامعات العربية بالتعاون ندوة دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات، اتحا
 .1021ديسمبر  11مت جامعة ال البيت/ معهد بيت الحكمة، األردن 

التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في مؤسفسات التعليم لمواكبة تحديات العصر  .26
الرقمي، مقدم إل  مؤتمر التربية العربية في العصر الرقمي المنعقد بكلية التربية 

 .1021/ 20/ 24، 21جامعة المنوفية يومي 

رؤية نقدية لألوضففاع التربوية الراهنة في مصففر، مجلة نقد وتنوير، الكويت،  .27
 .1021العدد االول مايو/ أيار، صيي 

مالمح رؤية تربوية إلدارة األزمات المدرسففففففففية، ندوة إدارة األزمات في قطاع  .29
 .1021/  10/1التعليم والشباب، كلية التربية جامعة دمياط 

سفتشفرافية لالرتقاء بالواقت التربوي المصري في ظل االتجاهات مالمح رؤية ا .29
التربوية المعاصففففرة، الملتق  الدولي الثاني للتربية والتعليم في العالم اإلسففففالمي، 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزاار، المدرسففة العليا لألسففاتذة ببوزريعة، 

 .1021إبريل  10- 19

جامعة القصفففيم في ضفففوء مؤشفففرات الجودة وبعل مسفففتوى التنمية المهنية ب .10
التجفارب الدولية، بحث مقدم ال  مؤتمر قياس ادداء وتطبيق نظام المؤشفففففففففرات 

الشففففففاملة في جامعات الوطن العربي المنعقد  الرايسففففففية ودوره في تعزيز الجودة
بفالجفامعفة اإلسفففففففففالميفة بفالمفدينفة المنورة بفالتعفاون مت اتحفاد الجفامعات العربية 

 1021مارس  4 – 1طيبة بالمدينة المنورة وجامعة 
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مسففففففتوى األداء التدريسففففففي، وعالقتث بااللتزام التنظيمي لدى أعضففففففاء هياة  .12
 "التففدريس بكليففة التربيففة جففامعففة المنوفيففة، بحففث مقففدم للمؤتمر الففدولي األول: 

تطوير األداء األكاديمي لكليات التربية " رؤية اسفففففتشفففففرافية، كلية التربية جامعة 
 .1021فبراير  11-14المملكة العربية السعودية الجوي، 

دور الجامعة في مواجهة اال تراب الثقافي لتحقيق األمن النفسففففففففي للطالب،  .11
مؤتمر التعليم الجامعي: األمان النفسفففففي واالجتماعي، المؤتمر العاشفففففر )الدولي 

 .1024/ 21/  20 – 9األول( لكلية التربية جامعة كفر الشيت، من 

وضفففففففففاع التربوية الراهنة في ضفففففففففوء اتجاهات الفكر التربوي رؤية نقدية لأل  .11
المعاصففر، بحث مرجعي مقدم للجنة العلمية الداامة للترقية لدرجة أسففتاذ أصففول 

 .1024التربية، سبتمبر 

الجفامعفة وتعزيز قيم المواطنفة في عالم متغير، ورقة عمل مقدمة ال  مؤتمر  .14
ية راطية، المؤتمر الرابت لكلية التربالتربية وبناء اإلنسان في ظل التحوالت الديمق

 .1024/ 4/ 10 – 19جامعة المنوفية، المنعقد في الفترة من 

االحتيفاجفات التدريبية لمديري المدارس السفففففففففعودية لمواكبة متطلبات تطبيق  .11
اإلدارة اإللكترونية، مجلة جامعة جازان للعلوم اإلنسففففانية، مقبول للنشففففر بتاريت 

12/4 /1024. 

في تحقيق مجتمت المعرفة لمواكبة التطور المعلوماتي، دراسففففة  دور الجامعة .16
ميدانية بجامعة القصفففففيم، المجلة العربية لضفففففمان جودة التعليم الجامعي، اتحاد 

 1024/ 2/ 9الجامعات العربية، مقبول للنشر في 

اسفففففففففتراتيجيفات إدارة الصفففففففففراع بمفدارس التعليم االبتفدااي وعالقتهفا بااللتزام  .17
دراسفففففففة ميدانية بمنطقة القصفففففففيم التعليمية، مجلة البحوث ‘مين التنظيمي للمعل

النفسففففية والتربوية كلية التربية، جامعة المنوفية، العدد الثاني، السففففنة التاسففففعة 
 .1021والعشرين، 
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قيم المواطنفة لفدى طالب الجفامعفة وعالقتهفا بوعيهم بمفهوم العولمة الثقافية  .19
 .1021( المجلد الرابت 11، العدد )وتحدياتها، مجلة اتحاد الجامعات العربية

تصففور مقترل لرفت كفاءة جاهزية المدارس الثانوية إلدارة األزمات المدرسففية  .19
بمنطقة القصفففيم، مجلة مسفففتقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، 

 .1021مصر، عدد اكتوبر 

ير ء معايالتنمية المهنية ألعضففففاء هياة التدريس بجامعة القصففففيم في ضفففففو  .10
جودة التعليم الجفامعي، مجلفة البحوث النفسفففففففففيفة والتربوية كلية التربية، جامعة 

 .1022المنوفية، العدد األول، السنة السادسة والعشرين، 

-"صففففيغة جديدة للتعليم عن بعد" Mobile Learning التعليم بالمحمول   .12
قارنة واإلدارة بحث )مشفففففففتر ( مقدم إل  الندوة العلمية األول  لقسفففففففم التربية الم

جففامعففة كفر الشفففففففففيت تحففت عنوان "نظم التعليم العففالي -التعليميففة بكليففة التربيففة
 .1009ابريل 19االفتراضي" 

اإلنسفففففففففان الكامل عند ابن عربي )مصفففففففففادرة ومالمح تربيتث( مجلة البحوث  .11
النفسية والتربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية، العدد الثالث، السنة العشرون، 

1001. 

مدى مالامة خريجي الجامعات السفعودية الحتياجات سفوق العمل السعودي،  .11
مجلفة البحوث النفسفففففففففيفة والتربويفة كلية التربية، جامعة المنوفية، العدد الثاني، 

 .1001السنة الثامنة عشر، 

الفدراسفففففففففات المسفففففففففتقبليفة في مجفال التعليم، بحفث مرجعي مقدم إل  اللجنة  .14
 .1000األساتذة واألساتذة المساعدين سبتمبر العلمية الداامة لترقية 

مكانة العلم في اإلسففففالم واسففففهامات العلماء المسففففلمين في العلوم المختلفة  .11
وعواملها، مجلة البحوث النفسفية والتربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية السنة 

 .1000الخامسة عشر، العدد األول، لسنة 
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يففاء األمور حول العقففاب في المففدارس دراسفففففففففة تحليليففة دراء المعلمين وأول .16
تربية، كلية ال –االبتدااية للبنين بالقصفففففففففيم، مجلة البحوث النفسفففففففففية والتربوية 

 .2999جامعة المنوفية السنة الرابعة عشر، العدد الثالث 

واقت اإلشفففففراي التربوي بمنطقة القصفففففيم التعليمية في ضفففففوء بعل النماذج  .17
ربوية، كلية التربية جامعة المنوفية، العدد الحديثة، مجلة البحوث النفسففففففففية والت

 .2999الثاني، السنة الثالثة عشر 

وث مجلة البح –دراسفففة تاريخية للحركة التعليمية في عهد المل  عبد العزيز  .19
العدد  –النفسففففية والتربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية السففففنة الثالثة عشففففر 

 .2999-األول

ركة في االتحادات الطالبية، بحث في مجال عوامل إحجام الطالب عن المشفففا .19
التربية السففففففياسففففففية لطالب الجامعات، المؤتمر السففففففنوي الثاني لتطوير التعليم 
الجفامعي )األداء والكففاءة والففاعليفة( مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين 

 .2991شمس، 

عي، مركز التعليم وقضففايا األمن القومي، ندوة األمن القومي والسففالم االجتما .40
 .2994الدراسات الوطنية بمحافظة المنوفية، شبين الكوم إبريل 

دور اإلذاعفة اإلقليميفة المسفففففففففموعفة والمرايفة في مجال محو األمية، مؤتمر  .42
دور المشفففففففاركة الشفففففففعبية في محو األمية، مركز الدراسفففففففات الوطنية بمحافظة 

 .2994المنوفية، سبتمبر، 

يفففة البيافففة، المؤتمر األول لنواب دور الجفففامعفففات في خفففدمفففة المجتمت وتنم .41
رؤسفففففففففاء الجفامعفات لشفففففففففاون خفدمفة المجتمت وتنميفة البيافة، جفامعة المنوفية 

 .2991بالتعاون مت جهاز تنمية البياة قاعة المؤتمرات بوزارة الزراعة، القاهرة 

 

 ( المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:1)
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 12-10 من المنوفية جامعة التربية بكلية المنعقد التاست العلمي الدولي المؤتمر .2
 /20 /1029. 

المؤتمر الدولي الثالث لمركز تنمية قدرات أعضففاء هياة التدريس والقيادات، جامعة  .1
 .1029بنها، مارس 

المؤتمر الفففففدولي األول لألمن األسفففففففففري: الواقت والتحفففففديفففففات، المركز الفففففدولي  .1
 .1029أكتوبر  24-21سطنبول، استراتيجيات التربوية واألسرية، لال

المؤتمر الففدولي الثففالففث لمعففامففل التففاثير العربي، المنعقففد في دبي بففاإلمففارات العربيففة  .4
 .1029يونيو  10-19المتحدة، في الفترة من 

بناء قدرات مؤسفففففففسفففففففات المجتمت المدني في إطار »ورشفففففففة العمل اإلقليمية حول  .1
ر بالمنطقة العربية مفاسفففففففففسفففففففففة التعليم  ير النظفامي في محو األميفة وتعليم الكبفا

 المنعقدة بالمركز اإلقليمي لتعليم الكبار« 1010لتحقيق أهداي التنمية المسففتدامة 
 1029مايو  20فف  7« أسف » ""اليونسكو

مؤتمر تعليم الكبار في العصفففففففففر الرقمي، التحدي العربي الكبير، مركز تعليم الكبار  .6
 القاهرة. 1029ابريل  29-26بجامعة عين شمس من 

تق  العلمي االول لمركز المعلومات والخدمات التربوية والنفسية والبياية المنعقد المل .7
 .1027/ 7/ 1بكلية التربية جامعة بنها في 

ندوة تطوير الممارسفففات التدريسفففية، المركز الجهوي لمهن التعليم، الدار البيضفففاء،  .9
 .1027ابريل  10-29المغرب من 

من المخدرات، جامعة نايي العربية للعلوم  مؤتمر دور االرشففففاد الطالبي في الوقاية .9
 .1027مارس  9-9االمنية، الريال، المملكة العربية السعودية من 

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية جامعة السفففففففففودان للعلوم والتكنولوجيا، كليات  .20
 .1027يناير  29- 29التربية رؤى مستقبلية، الخرطوم، 
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تربية جامعة السفففلطان قابوس، االعتماد األكاديمي: المؤتمر الدولي الرابت لكلية ال .22
مسقط، 1026نوفمبر  27-24طريق إل  اسفتدامة الجودة في التعليم خالل الفترة 

 سلطنة عمان.

المؤتمر العلمي الرابت )المعلم: اإلعفففداد والتعلم مفففدى الحيفففاة في عفففالم متغير،  .21
 .1026مارس  1-2المنعقد بجامعة نزوى، سلطنة عمان من 

التلوث الثقففافي، المجلس األعل  للثقففافففة بففالتعففاون مت كليففة التربيففة جففامعففة  نفدوة .21
 .1026يناير  10عين شمس 

ندوة دور الجامعات في تعزيز حوار الحضفففارات، اتحاد الجامعات العربية بالتعاون  .24
 .1021ديسمبر  11مت جامعة ال البيت/ معهد بيت الحكمة، األردن 

، 21الرقمي، كليفة التربية، جامعة المنوفية  مؤتمر التربيفة العربيفة في العصفففففففففر .21
24 /20 /1021 

 1021يونية،  1مؤتمر التقويم اإللكتروني، كلية التربية، جامعة الزقازيق،  .26

 10ندوة إدارة األزمات في قطاع التعليم، والشفففففباب، كلية التربية، جامعة دمياط،  .27
 .1021مايو 

لي الم اإلسفففففففففالمي، وزارة التعليم العاالملتق  الدولي الثاني للتربية والتعليم في الع .29
إبريل  10- 19والبحث العلمي بالجزاار، المدرسفففففففففة العليا لألسفففففففففاتذة ببوزريعة، 

1021. 

المؤتمر الففدولي الثففالففث لكليففة التربيففة النوعيففة جففامعففة المنوفيففة، )جودة التعليم  .29
 .1021مارس  16-11وتحديات المستقبل( 

الواقت والمامول" الندوة العلمية السفففففففففابعة  نفدوة التربيفة وتجفديفد الخطفاب الفديني " .10
 .1021مارس 29عشر لقسم أصول التربية، بكلية التربية جامعة كفر الشيت 

مؤتمر التعليم الجامعي )األمان النفسففففففي واالجتماعي(، المؤتمر العاشففففففر )الدولي  .12
 .1024/ 21/  20 – 9األول( لكلية التربية جامعة كفر الشيت، من 
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ناء اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية، المؤتمر العلمي الرابت مؤتمر التربية وب .11
، مشفففففففففار  1024ابريل  10 – 19لكليفة التربيفة جامعة المنوفية، في الفترة من 

 بورقة عمل عن الجامعة وتنمية قيم المواطنة في عالم متغير.

الث يناير، المؤتمر العلمي الث 11مؤتمر المتطلبات التربوية في مصففففففر بعد ثورة  .11
 .1021ديسمبر  10 – 29لكلية التربية جامعة المنوفية، من 

-المؤتمر العلمي األول لقسفففم أصفففول التربية "التربية في مجتمت ما بعد الحداثة" .14
 1020يوليو 11-12في الفترة من -جامعة بنها-كلية التربية 

الندوة العلمية السففففففابعة لقسففففففم أصففففففول التربية، جامعة طنطا، بعنوان )التخطيط  .11
 .1020/  1/  22الستراتيجي في التعليم العالي(، الثالثاء الموافق ا

المؤتمر العلمي األول لتسفففففففففويق البحوث الجفامعيفة التطبيقيفة" البحث العلمي في  .16
قاعة االحتفاالت الكبرى بمقر إدارة الجامعة  –جامعة المنوفية  –خدمة الصففففففناعة" 

 .1009أكتوبر  9-7في الفترة من 

األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي، )رؤى وتجارب( كلية مؤتمر االعتمفاد  .17
 .1009/  1/ 10 – 29التربية جامعة طيبة، المدينة المنورة، 

جامعة -الندوة العلمية األول  لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية .19
 .1009ل ابري19كفر الشيت تحت عنوان "نظم التعليم العالي االفتراضي" 

 –النفدوة العلميفة الثفانيفة لقسفففففففففم التربيفة المقفارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية  .19
جامعة طنطا تحت عنوان "نماذج عربية وعالمية في ضففففففففمان الجودة واالعتماد في 

 .1009التعليم الجامعي" مارس 

ر يالمؤتمر العلمي السففففففنوي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة المنصففففففورة )تطو  .10
التعليم النوعي في مصففر والوطن العربي لمواجهة متطلبات سففوق العمل في عصففر 

 .20/4/1009-9العولمة( من
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المؤتمر القومي الرابت عشفففففر لمركز تطوير التعليم الجامعي فففففففففففففف أفاق جديدة في  .12
دار الضففففيافة  1007نوفمبر 16ففففففففففففف 11في الفترة من    "التعليم الجامعي العربي
 بجامعة عين شمس.

المؤتمر السفففففففففادس لتنمية الريي المصفففففففففري، قاعة المؤتمرات بكلية الهندسفففففففففة  .11
 .1007/  20/ 11-11والتكنولوجيا بجامعة المنوفية، شبين الكوم، من 

معايير ضففففففمان الجودة واالعتماد في التعليم ’’ المؤتمر العلمي السففففففنوي الثاني  .11
يل ابر  –المنصفففففورة جامعة  –النوعي بمصفففففر والوطن العربي، كلية التربية النوعية 

1007. 

المؤتمر السففففففففنوي الثالث عشففففففففر )العربي الخامس( الجامعات العربية في القرن  .14
 –ة كلية التربي –مركز تطوير التعليم الجامعي  –الحادي والعشفففرين، الواقت والرؤى 

 .1006نوفمبر  –جامعة عين شمس 

معات العربية في تطوير أداء الجا –المؤتمر السفففففنوي الثاني عشفففففر )العربي الرابت( .11
 كلية –مركز تطوير التعليم الجامعي  –ضفففففوء معايير الجودة الشفففففاملة ونظم االعتماد 

 .1001ديسمبر  29/29جامعة عين شمس  –التربية 

المؤتمر األول لنواب رؤساء الجامعات لشاون خدمة المجتمت وتنمية البياة، جامعة .16
مؤتمرات بوزارة الزراعففة، القففاهرة المنوفيففة بففالتعففاون مت جهففاز تنميففة البياففة قففاعففة ال

المؤتمر السنوي الثاني عشر " السياسات التعليمية في الوطن العربي "، رابطة  2991
 2991التربية الحديثة باالشترا  مت كلية التربية، جامعة المنصورة، يوليو 

مؤتمر تحديات التنمية في ضففففففوء المتغيرات العالمية الراهنة " نحو صففففففيغة مالامة .17
جامعة المنوفية باالشففففففترا  مت رابطة الجامعات  –كلية ادداب  –مية في مصففففففر " للتن

 .2991اإلسالمية 

مؤتمر التعليم الثانوي الحاضفر والمستقبل، رابطة التربية الحديثة باالشترا  مت كلية .19
 .2992 –البنات، جامعة عين شمس 
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 (  الكتب المنشورة:1

قمي، دار الكتب الجامعية، شفففففففففبين التنميفة المهنية للمعلمين في العصفففففففففر الر  .1
 .1029الكوم، 

 .1027مصر -تقنيات التخطيط التربوي، دار الكتب الجامعية، شبين الكوم  .2

منففاهج البحففث في التربيففة وعلم النفس، دار الكتففب الجففامعيففة، شفففففففففبين الكوم،  .3
1026. 

اإلشفففففففففراي التربوي، مففدخففل لتحقيق الجودة في التعليم، دار الكتففب الجففامعيففة،  .4
 .1021الكوم، مصر، شبين 

دارة الصفففففي، أسفففففس نظرية وتطبيقات عملية، مطبعة دار  .5 اإلدارة المدرسفففففية واء
 .1024الكتب الجامعية، شبين الكوم، مصر، 

 .1021القيادة التربوية، ، دار الكتب الجامعية، شبين الكوم، مصر،  .6

تطور الفكر التربوي عبر المسفففففففففيرة اإلنسفففففففففانية، باالشفففففففففترا ، مكتبة الزهراء،  .7
 .1009ريال، المملكة العربية السعودية، ال

اإلدارة التعليمية، أسفففففس نظرية وتطبيقات عملية، دار الكتب الجامعية، شفففففبين  .8
 .1009الكوم، مصر، 

التربية وقضفففففايا العصفففففر، باالشفففففترا  مت اخرين، دار الكتب الجامعية، شفففففبين  .9
 .1009الكوم، مصر، 

شفففففففبين الكوم، مصفففففففر، التربية ومشفففففففكالت المجتمت، دار الكتب الجامعية،  .11
1007. 

التنشفففففاة االجتماعية بين ثقافة العولمة والخصفففففوصفففففية الثقافية، دار الكتب  .11
 .1007الجامعية، شبين الكوم، مصر، 
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 .1001تاريت التربية والفكر التربوي، مكتبة الرشد، الريال،  .12

اتجاهات تطور الفكر التربوي عبر المسفففففيرة اإلنسففففففانية، باالشففففففترا ، مكتبة  .13
 .1000ريال ،الرشد، ال

 .299ي، دار الوالء للطبت والنشر، فلسفة التعليم االبتداا .14

 .2991مهنة التعليم وأدوار المعلم، دار الوالء للطبت والنشر، شبين الكوم،  .15

 .2991المدخل إل  العلوم التربوية دار الوالء للطبت والنشر شبين الكوم ، .16

 

 ( عضوية الجمعيات واللجان العلمية:4

التحكيمية لترقية االسفففاتذة واالسفففاتذة المسفففاعدين تخصفففص أصفففول عضفففو اللجنة  .2
 التربية والتخطيط التربوي بالمجلس األعل  للجامعات بمصر.

عضففففففو الهياة االسففففففتشففففففارية والعلمية ولجان تحكيم األبحاث العلمية في عدد من  .1
 المجالت والدوريات التربوية في الوطن العربي.

 بمحافظة المنوفية.عضو مؤسس لمركز الدراسات الوطنية  .1

عضفففففففففو الهياففة العلميففة لجففامعففة نففايي العربيففة للعلوم األمنيففة بففالمملكففة العربيففة  .4
 السعودية.

عضفففو الهياة العلمية واالسفففتشفففارية لمجلة الجامت في الدراسفففات النفسفففية والعلوم  .1
 التربوية، جامعة محمد بوضياي، المسيلة، الجمهورية الجزاارية.

كليفة التربيفة جفامعة القصفففففففففيم، المملكة العربية  عضفففففففففو الهيافة التحكيميفة لمجلفة .6
 السعودية.

عضفففففففففو هياففة التحرير لمجلففة نقففد وتنوير، مقففاربففات نقففديففة في التربيففة والمجتمت،  .7
 الكويت.

عضفففففففو الهياة التحكيمية لمجلة العلوم اإلنسفففففففانية، جامعة جازان، المملكة العربية  .9
 السعودية.
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حوث العلمية في مجال العلوم عضفففففففو اللجنة التاسفففففففيسفففففففية لمركز الدراسفففففففات والب .9
 االجتماعية تحت عنوان "مركز األصالة للدراسات والبحوث" الجزاار.

محكم لألبحفففاث في العفففديفففد من المجالت المحليفففة والعربيفففة في مجفففال البحوث  .20
 التربوية.

مدير تحرير مجلة البحوث النفسفففففففففية والتربوية، كلية التربية جامعة المنوفية من  .22
1026-1029. 

 جلس األعل  لألمناء وادباء والمعلمين عل  مستوى الجمهورية.عضو الم .21

رايس لجنة دعم االنشفففطة الطالبية بالمجلس األعل  المناء ااتعليم بوزارة التربية  .21
 والتعليم.

 رايس مجلس األمناء وادباء والمعلمين بمحافظة المنوفية. .24

 رايس مجلس األمناء وادباء والمعلمين بإدارة منوي التعليمية. .21

 عضو مؤسس لمركز البحوث التربوية بكلية التربية جامعة القصيم. .26

عضفففو لجنة مراجعة األفكار وخطط التسفففجيل للماجسفففتير والدكتوراه بكلية التربية  .27
 بجامعة المنوفية.

 عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية بجامعة المنوفية. .29

 التربية جامعة القصيم. عضو لجنة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية .29

 عضو المكتب الفني لشاون خدمة المجتمت وتنمية البياة بجامعة المنوفية. .10

عضففففففففو وحدة تطوير كلية التربية التابعة لوحدة إدارة مشففففففففروعات تطوير األداء  .12
 الجامعي بجامعة المنوفية.

 عضو مجلس كلية التربية جامعة المنوفية. .11

 تربية جامعة المنوفية.عضو مجلس قسم أصول التربية بكلية ال .11

 عضو لجنة الجودة بكلية التربية ف جامعة المنوفية. .14
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 عضو لجنة خدمة المجتمت وتنمية البياة بالكلية. .11

 عضو مجلس إدارة نادي هياة التدريس بجامعة المنوفية. .16

 عضو رابطة التربية الحديثة بمصر. .17

 عضو النقابة العامة للمعلمين بمصر. .19

 

 خامسا: الخبرات التدريسية

 :المقررات الدراسية المكلي بتدريسها

 ( مرحلة البكالوريوس: 2: ) أوال: داخل مصر

دارة الصي. ·  اإلدارة المدرسية واء

 الفكر التربوي وتطبيقاتث. ·

 مهنة التعليم وأدوار المعلم. ·

 اإلشراي التربوي. ·

 األصول االجتماعية للتربية. ·

 التربية ومشكالت المجتمت. ·

 اإلدارة التعليمية. ·

 تربية والتعليم.تاريت ال ·

 األصول الفلسفية للتربية. ·

 التنشاة االجتماعية. ·

 مبادئ التربية. ·

 التربية وقضايا العصر. ·
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 فلسفة التعليم االبتدااي. ·

 المدخل إل  العلوم التربوية. ·

 (  مرحلة الدراسات العليا:1)

 مناهج البحث التربوي. ·

 قاعة بحث. ·

 نظم التعليم. ·

دارة الصي. ·  اإلدارة المدرسية واء

 اإلشراي التربوي. ·

 إدارة الجودة واالعتماد. ·

 المهارات اإلشرافية والقيادية. ·

 الفكر التربوي وتطبيقاتث. ·

 ثقافة المعايير في التعليم. ·

 اتجاهات حديثة في جودة النظام التعليمي. ·

 التخطيط التعليمي. ·

 فلسفة التربية. ·

 تاريت التربية ·

 التربية المقارنة. ·

 

 لعربية السعودية(ثانياً : خارج مصر )المملكة ا

 مرحلة الماجستير.
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 مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ·

 فلسفة التربية ·

 قاعة بحث لطالب الماجستير. ·

 أصول التربية. ·

 تاريت التربية اإلسالمية )متقدم(. ·

 

 مرحلة البكالوريوس

 اجتماعيات التربية. ·

 التربية اإلسالمية. ·

 اإلدارة والتخطيط التربوي. ·

 التعليم بالمملكة العربية السعودية.سياسة ونظام  ·

 تطور الفكر التربوي. ·

 المدخل ال  العلوم التربوية. ·

 التنشاة االجتماعية. ·

 المنظمات العالمية والمحلية لتربية الطفل. ·

 

 الحكم عيهاالمشاركة في مناقشتها و اإلشراي عل  الرساال العلمية و  سادسا:

 ي فلسفففففة ابن رشففففد، رسففففالة دكتوراهفهيم عبد العزيز فهمي، التضففففمينات التربوية ف (2
 .2996كلية التربية جامعة المنوفية، قسم أصول التربية، 
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إيمان صفففففبري العكل، الجامعة وخدمة المجتمت رسفففففالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة  (1
 .2997المنوفية، قسم أصول التربية، 

بة لتجر سفيي اإلسفالم محمد علي موسف ، واقت المسفرل المدرسفي وتطويره في ضوء ا (1
األمريكية، رسففففففففالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنوفية، قسففففففففم أصففففففففول التربية، 

2999. 

عواطي إبراهيم الصففقري، القيم األخالقية لألطفال وعالقتها ببعل المتغيرات األسففرية  (4
الناجمة عن التغير االجتماعي، رسففففففففالة ماجسففففففففتير، كلية التربية للبنات بالقصففففففففيم 

 .1000)األقسام األدبية( 

فاطمة حمد الرديني، السفلو  القيادي لرايسات األقسام بكليات التربية للبنات وعالقتث  (1
بالرول المعنوية ألعضففففففففاء هياة التدريس، رسففففففففالة ماجسففففففففتير كلية التربية للبنات 

 .1002بالقصيم )األقسام األدبية( 

ليلية تح مريم المهنا، العقاب في المدارس االبتدااية للبنات بمنطقة القصففففففيم دراسففففففة (6
ألراء المعلمفات والمفديرات وأوليفاء األمور، رسفففففففففالفة مفاجسفففففففففتير كليفة التربية للبنات 

 .1001بالقصيم )األقسام األدبية( 

إينففاس حلمي عرفففة علي، تعرل طالب المرحلففة الثففانويففة للففدرامففا األجنبيففة بففالقنوات  (7
لمنوفية، ا الفضففااية وعالقتث بنسففقهم القيمي، رسففالة ماجسففتير، كلية التربية، جامعة

 .1021قسم أصول التربية، نوقشت 

فارس خليفة سند المطيري، تطوير نظام تقويم أداء العاملين في المؤسسات التعليمية  (9
بدولة الكويت، رسففففالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنوفية، قسففففم أصففففول التربية، 

1021. 

وسفففففففففلوكهم حول  أمجفد فتحي عبفد الفتفال صفففففففففالح، العالقفة بين معتقفدات المعلمين (9
المواطنة، رسفففففالة ماجسفففففتير، كلية التربية، جامعة المنوفية، قسفففففم أصفففففول التربية، 

1021. 
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رضففا را ب عطية، تقويم أدوار الموجهين الفنيين في ضففوء المعايير القومية للتعليم،  (20
 .1021رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنوفية، قسم أصول التربية، 

الجواد، وعي طالب الجامعة بمفهوم العولمة ودالالتها التربوية، مها صبري كامل عبد  (22
 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنوفية، قسم أصول التربية، قيد التسجيل.

محمد مسففلم العجمي، المشففاركة المجتمعية ودورها في تطوير اإلدارة المدرسففية بدولة  (21
 .1021لمنوفية، قسم أصول التربية، الكويت، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ا

أمل الصفحفي، القيم المسفتقبلية لألسرة السعودية في ضوء المتغيرات المعاصرة، كلية  (21
 ، )مناقشًا(2411التربية، جامعة القصيم، 

نايي مدعث سففففففعود العازمي، تطوير نظام التوجيث الفني بالتعليم الثانوي العام بدولة  (24
الموجهين والمديرين، رسففففففالة دكتوراه، كلية التربية، الكويت دراسففففففة دراء المعلمين و 

 .1021جامعة المنوفية، قسم أصول التربية، 

جيهان عبد الجواد، مشكالت التعليم المفتول بجامعة المنوفية، رسالة ماجستير، كلية  (21
 .1024التربية، جامعة المنوفية، قسم أصول التربية، 

التعليم الثففانوي بمنطقفة القصفففففففففيم، رسفففففففففالففة حمفد الوليعي، التنميففة المهنيففة لمعلمي  (26
 .2411ماجستير، كلية التربية، جامعة القصيم نوقشت في 

عبففد هللا الجوير، ثقففافففة الحوار وعالقتهففا ببعل القيم لففدى طلففب المرحلففة الثففانويففة،  (27
 .2414بمنطقة القصيم، نوقشت في 

 المديراتسفهام المحيميد، مشكالت مؤسسات ريال األطفال بالقصيم من وجهة نظر  (29
 .1024والمعلمات، كلية التربية جامعة القصيم، 

سففليمان عبد هللا المحيميد، تصففور مقترل لتفعيل األنشففطة الطالبية بجامعة القصففيم،  (29
 .1024كلية التربية جامعة القصيم، 

اسفماء سفليمان الراجحي، اسفاليب التربية الخلقية في ضوء أساليب التربية االسالمية  (10
 ت التعليم الثانوي، كلية التربية جامعة القصيم، قيد التسجيل.من وجهة نظر طالبا
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انتصففففففار النصففففففار، دور المدرسففففففة الثانوية في تحقيق مجتمت المعرفة، كلية التربية  (12
 جامعة القصيم، قيد التسجيل.

أحمد فنيس القحطاني، التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي بالبيشفففففففة في ضفففففففوء  (11
، 1024سفففالة ماجسفففتير، كلية التربية جامعة المل  سفففعود، إدارة الجودة الشفففاملة، ر 

 )مناقشا(

فهد عبد الرحمن الرميح، مشفكالت التعليم الثانوي نظام المقررات وسبل التغلب عليها  (11
، 1024من وجهة نظر المعلمين، رسففففالة ماجسففففتير، كلية التربية جامعة القصففففيم، 

 )مناقشا(.

التعليم العام وعالقتث بمسفففففتوى القدرة  مسفففففعود مجر، إدارة الوقت لدى مديري مدارس (14
، 1024عل  انجاز المهام االدارية، رسففالة ماجسففتير كلية التربية، جامعة المنوفية، 

 )مناقشًا(.

مجدي شففففففعبان اإلمام، دراسففففففة تقويمية للكليات التكنولوجية في مصففففففر في ضففففففوء  (11
 ًا()مناقش 1021أهدافها، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة المنوفية، 

سففففففمال السففففففيد، التخطيط االسففففففتراتيجي لمدارس التعليم الثانوي بمحافظة المنوفية،  (16
 .1026رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنوفية، 

أميرة، أحمد رضففوان، إدارة مؤسففسففات ريال الطفال الحاصففلة عل  االعتماد، رسففالة  (17
 .1026ماجستير، كلية التربية جامعة المنصورة، 

االكاديمي بالدراسففات التربوية بجامعة المنوفية ،  لألشففرايدونة سففلو  سففمال فؤاد، م (19
 ) مناقشًا(. 1027رسالة ماجستير ، كلية التربية جامعة المنوفية ، 

االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية بجامعة المنوفية في ضففففوء  العز،محمد ابو  (19
 .1027وفية.مدخل االدارة االلكترونية، كلية التربية جامعة المن

تصفففور مقترل السفففتخدام القيمة المضفففافة في تقويم اداء المعلمين في  مهدي،فاطمة  (10
 .1029كلية التربية جامعة المنوفية  مصر،
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أميرة سفمير، خريطة مدرسففية للحلقة االول  من التعليم االسفاسففي بمحافظة المنوفية،  (12
 .1029كلية التربية جامعة المنوفية 

ء في ضفففففو للمعلمين  اإللكترونيةترل للتنمية المهنية عزة محمد عسفففففلة، تصفففففور مق  (11
 .1029تحديات العصر الرقمي.

سففففهاد يحي محمد العلوي، األمن الفكري وعالقتث بمسففففتوى ثقافة الحوار لدى طالب   (11
 .1029جامعة المنوفية. 

 

رسفففالة علمية للماجسفففتير  200باإلضفففافة إل  المشفففاركة في مناقشفففة ما يربو عل   ·
جامعات مصفففففففر من القاهرة إل  أسفففففففون وخارج مصفففففففر في الدول والدكتوراه داخل 

 العربية.

 

 سابعا: الخبرات التدريبية

التعليم الفعففال، وحففدة تطوير كفففاءات أعضففففففففففاء هياففة التففدريس، جففامعففة  .2
 1001/  1/7 –4المنوفية، كلية التربية، 

-اإلدارة المدرسفففففففية الفعالة، وحدة تطوير كفاءات أعضفففففففاء هياة التدريس .1
 1001/ 21/7-22-وفيةجامعة المن

تفعيففل وحففدات التففدريففب بففالمففدارس وحففدة تطوير كفففاءات أعضفففففففففاء هياففة  .1
 1001/ 29/7-29جامعة المنوفية -التدريس

( مركز تنمية قدرات أعضفففففففففاء هياة 2اسفففففففففتخفدام التكنولوجيا في التعليم ) .4
 16/7/1001-11التدريس والقيادات بجامعة المنوفية 

ز تنمية قدرات أعضفففففففففاء هياة التدريس إعفداد وكتابة البحوث العلمية، مرك .1
 29/21/1006-27والقيادات بجامعة المنوفية، 
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استخدام التكنولوجيا في التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هياة التدريس  .6
 16/21/1006-14والقيادات بجامعة المنوفية 

توكيد الجودة واالعتماد مركز تنمية قدرات أعضففاء هياة التدريس والقيادات  .7
 14/2/1007-11المنوفية  بجامعة

التمويفل الفدولي وكتفابفة خطفة البحفث، المجلس األعل  للجامعات والمجلس  .9
-21الثقفافي البريطفاني، مركز التفدريفب والتطوير بجامعة عين شفففففففففمس، 

21/22 /1007 

المراجعين الخفارجيين للتعليم العالي الهياة القومية لضفففففففففمان جودة التعليم  .9
 21/1/1009-9هرة دار المدرعات بالقا-واالعتماد

نماذج المحاكاة الهياة القومية لضمان -المراجعين الخارجيين للتعليم العالي .20
-16مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شفففمس -جودة التعليم واالعتماد

19/4/1009 

مهففارات االتصفففففففففال في أنمففاط التعليم. مركز تنميففة قففدرات أعضفففففففففاء هياففة  .22
 .1009/ 26/6-24التدريس والقيادات بجامعة المنوفية،

ورشفففففففة عمل الخطة االسفففففففتراتيجية لكلية التربية جامعة القصفففففففيم، عمادة  .21
 .2411/ 1/ 21-21التطوير األكاديمي، 

تنميففة مهففارات البحففث العلمي، مففدينففة الملفف  عبففد العزيز للعلوم والتقنيففة  .21
 .1021/ 10/4بالتعاون مت جامعة القصيم، 

حففاجففة، كليففة المجتمت، جففامعففة ورشفففففففففة عمففل التعليم اإللكتروني تقليففد أم  .24
 .1021/ 29/6-27القصيم، 

دورة تصميم االستبانات اإللكترونية، عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم،  .21
6/1 /2411. 
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/ 4( عمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم TOTدورة اعداد المدربين ) .26
20 /1021. 

بريففدة األهليففة، دورة قففالففب إعففداد البحوث والرسففففففففففااففل الجففامعيففة، كليففات  .27
11/22/1021. 

( عمادة البحث العلمي (SPSSدورة التحليالت اإلحصفففففففففاايفة باسفففففففففتخدام  .29
/ 2/  10-29بفالتعاون مت مركز بحوث كلية التربية بجامعة القصفففففففففيم، 

1024. 

-26دورة الفذكفاء االجتمفاعي، عمفادة خفدمة المجتمت بجامعة القصفففففففففيم،  .29
27/1/1024. 

ية، مركز تنمية قدرات أعضفففففففففاء هياة النشفففففففففر العلمي باوعية البحث الدول .10
التفدريس والقيفادات الجفامعيفة بجفامعفة المنوفيفة " مركز معتمفد دوليًا "، من 

1/7 – 1/7 /1024. 

السفففففاعات المعتمدة في التعليم الجامعي، مركز تنمية قدرات أعضفففففاء هياة  .12
التففدريس والقيففادات الجففامعيففة بجففامعففة المنوفيففة " مركز معتمففد دوليففًا " من 

9/7 /- 9/7 /1024. 

الجوانففب المففاليففة والقففانونيففة في األعمففال الجففامعيففة، مركز تنميففة قففدرات  .11
أعضففففففاء هياة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد 

 . 24/7/1024 -21دوليًا " من 

مهارات العرل الفعال، مركز تنمية قدرات أعضففاء هياة التدريس والقيادات  .11
 .1024/  9/  1 -1المنوفية " مركز معتمد دوليًا " من الجامعية بجامعة 

سفففلوكيات وأخالقيات أعضفففاء هياة التدريس بالجامعات، مركز تنمية قدرات  .14
أعضففففففاء هياة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد 

 .1024/ 9/ 9 – 7دوليًا " من 
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ة قففدرات أعضفففففففففاء هياففة معففايير الجودة في العمليففة التعليميففة، مركز تنميفف .11
 9التفدريس والقيفادات الجفامعية بجامعة المنوفية "مركز معتمد دوليًا "، من 

– 20  /9 /1024. 

مدونة قواعد وأخالقيات السففففففففلو  الوظيفي، مدخل لتحسففففففففين اتخاذ القرار  .16
 .1024التربوي، دورة تدريبية لمديري المدارس بمحافظة المنوفية. 

 ة بالتربية والتعليم بالمنوفية.( للقيادات التربويTOTدورة ) .17

مهفففارات إدارة الوقفففت وتطوير القفففدرة عل  انجفففاز المهفففام االداريفففة، دورة  .19
 .1024تدريبية لمديري مدارس التعليم العام، كلية التربية جامعة المنوفية، 

البرمجة اللغوية العصفففبية في االتصفففال الفعال مركز تنمية قدرات أعضفففاء  .19
 .1021وفية هياة التدريس بجامعة المن

النظم التمثيليففة ومهففارات التفففاول، مركز تنميففة قففدرات أعضففففففففففاء هياففة  .10
 .1021التدريس بجامعة المنوفية 

 .1027( بالهياة األكاديمية للمعلمين TOTدورة اعداد الكوادر التدريبية ) .12

دورة إعداد معلم محو األمية وتعليم الكبار بمركز تعليم الكبار بتربية شبين  .11
 .1029الكوم 

 

 شهادات الشكر والتقدير:

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن المشاركة في اختيار  شهادة شكر وتقدير من ·
 القيادات التربوية بمحافظة المنوفية.

وتقدير من محافظة المنوفية عن المسففاهمات الفعالة في دعم جريدة  شففكر شففهادة ·
 لمية.محافظة المنوفية بالمقاالت العلمية ونتااج البحوث الع
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شفففففففهادة شفففففففكر وتقدير من المؤتمر الدولي الرابت لكلية التربية جامعة السفففففففلطان  ·
قابوس، االعتماد األكاديمي: طريق إل  استدامة الجودة في التعليم مسقط، سلطنة 

 عمان.

شفففففهادة شفففففكر وتقدير من مؤتمر المعلم: اإلعداد والتعليم والتاهيل في عالم متغير  ·
 جامعة نزوى )سلطنة ُعمان(

هففادة شفففففففففكر وتقففدير من مؤتمر مففاذا يمكن أن تقففدم كليففات التربيففة للمجتمت شففففففففف ·
 الخارجي )كلية التربية جامعة المنصورة(

شفففففففهادة شفففففففكر وتقدير من مؤتمر الحوار الوطني )اسفففففففاليب  ير تقليدية لتطوير  ·
 التعليم( القاهرة وزارة التربية والتعليم

 قبل الجامعي في مصر. شهادة شكر وتقدير من مؤتمر تطوير منظومة التعليم ·

 شهادة شكر وتقدير من مؤتمر السلوكيات اإلدارية في المنظمات التعليمية. ·

 شهادة شكر وتقدير من مؤتمر التربية العربية في العصر الرقمي )مصر(. ·

شهادة شكر وتقدير من المؤتمر الدولي الثالث التربية والتعليم في العالم اإلسالمي  ·
 )الجزاار(

 ير من ندوة إدارة األزمات في مؤسسات التعليم.شهادة شكر وتقد ·

 .2411شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بجامعة القصيم  ·

 .2411شهادة شكر وتقدير من قسم أصول التربية بجامعة القصيم  ·

 .2411شهادة تقدير من كلية التصاميم والتربية الفنية بجامعة القصيم  ·

 بتربية القصيم. 2411عة شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دف ·

 بتربية القصيم. 2411شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  ·

 بتربية القصيم. 2414شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  ·
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 بتربية القصيم. 2411شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  ·

 .شهادة شكر وتقدير من مركز تدريب الداعيات بمنطقة القصيم ·

 شهادة شكر وتقدير من مركز تدريب الداعيات بمحافظة المذنب. ·

 شهادة تقدير من كلية التربية لألقسام االدبية ببريدة. ·

 شهادة تقدير من كلية التربية لألقسام العلمية ببريدة. ·

 شهادة تقدير من الرااسة العامة لتعليم البنات بالسعودية. ·

 المعلمات بالقصيم.شهادة تقدير من كلية التربية إلعداد  ·

 شهادة شكر وتقدير من كلية التربية لألقسام العلمية ببريدة. ·

 شهادة شكر وتقدير من كلية التربية إلعداد المعلمات ببريدة. ·

 شهادة شكر وتقدير من كلية االقتصاد المنزلي ببريدة. ·

 شهادة شكر تقدير من مجلس إدارة مدارس المنارات بالقصيم. ·

 األنشطة الطالبية بإدارة تعليم القصيم. شهادة تقدير من إدارة ·

 شهادة تقدير من كلية التربية " بنات " بجامعة القصيم. ·

 شهادة شكر وتقدير من النقابة العامة للمعلمين بمصر. ·

 

 واخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 

 


