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 المؤتمر الثالث عشر
 الجامعات العربية فى القرن الحادى والعشرين الواقع

 2006نوفمبر 
دهدا  ألفلسفة التعليم الجامعى فى البلدان العربية ) دراسة تحليلية نقدية  .1

 أ.د. أحمد غالب الهبوب  ( التعليم الجامعى فى االردن واليمن
    م  2025 –ه 1446مقترح للسياسات التعليمية لكليات البنات حتى عام  .2

 أ.د. الجوهرة بنت فهد آل سعود                                     
  جمادهيرية التعليم الجامعى فى الوطن العربى بعض الرؤى فى مقابل الواقع  .3

 أ.د. فايز مراد مينا                                     
          الترتيب الدولى الحديث للجامعات العالمية وموقع الجامعات العربية بها .4

  دأ.د. رضا مسعد السعي                 ) تساؤالت أساسية (
 أ.د. فارعة حسن محمد  المنهج التكنولوجى الجامعى المفهوم واألدهدا   .5
                 الجامعات المصرية فى مأزق حقيقى ولكن مالسبيل لتجاوز كبوتها  .6

 أ.د. مجدي عزيز إبراهيم                                   
 أ.د. محمد حامد عامر حول سبل تمويل التعليم الجامعى رؤى  .7
           ؤى للتطوير والتحديثواقع البحث العلمى بالجامعات العربية واتجادهات ور  .8

  أ.د. محمد علي نصر                                   
  رؤية لتطوير الجامعة ووضع معايير لتقويم االداء  .9

 أ.د. محمد وجيه الصاوي                                    
                          البالد العربية فى عصر العولمة والتحدى واالستجابة التعليم العالى فى  .10

  أ.د. نضال الموسى                                    
  أ.د. وليم عبيد احداثيات البعد القيمى فى تكوين استاذ الجامعة  .11
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 المصادر المكملة لتمويل التعليم الجامعى الحكومى فى الوطن العربى  .12
 د. زينب توفيق السيد عليوة                                                 

التنمية المهنية ألعضاء دهيئة التدريس والقيادات األكاديمية بالجامعة ) دراسة  .13
 ن د. سالمة عبد العظيم حسي        تقويمية لمشروع تنمية القدرات بجامعة بنها 

معايير اعتماد برامج التربية العملية بكليتى التربية والتربية الرياضية فى ضوء  .14
 بعض التجارب العالمية المعاصرة 

 د. أحمد حسين عبد المعطي                   د. بهاء سيد محمود         
دهذه  وسبل االستفادة من( تعلم العلم )ليدر مان وجهوده فى تطوير  ن فكر ليو  .15

 د. معوض حسن مرعي                               الجهود فى مصر 
  د. هدى حسن حسن  جهود الجامعات المصرية فى مجال محو االمية  .16
 ىفعالية االستقصاء التعاونى فى تدريس الرياضيات وأثره فى التحصيل المعرف .17

  لدى طالبات المستوى الرابع بقسم الريضيات بجامعة ام القرى 
 د. سامية بنت صدقة مداح                                               

ظادهرة الغش فى االختبارات فى كليات البنات دراسة مقارنة بين طالبات الكلية  .18
 الرحمن بن علي حجازي د. اعتدال بنت عبد          االدبية والكلية العلمية 

على النفقة الخاصة كمصدر لتمويل االنشطة التعليمية بجامعة القبول  .19
  د. عادل على الحسين                                الخرطوم 

دور رئيس القسم االكاديميى فى تنمية قدرات اعضاء دهيئة التدريس وعالقته  .20
  د. صبحي شعبان شرف   نوفية (بانتاجيتهم االكاديمية )دراسة حالة بجامعة الم

  لة التربوية كمدخل لتقويم اداء عضو دهيئة التدريس بالجامعة ءالمسا .21
 د. نهى حامد عبد الكريم                                               
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تقويم درجة ممارسة الحريات األكاديمية لدى اساتذة الجامعات الفلسطينية  .22
  إبراهيم سلمان      د. بسام عبد الرحمن أبو حشيشد. محمد  بمحافظات غزة 

  اتجادهات ونماذج لتقويم اداء الطالب وعضو دهيئة التدريس واإلداريين  .23
 د. حياة محمد خطاب                                              

 د. ماهر محمد نوفل               المدرس اإللكترونى المساعد  .24
خدام واست (تعليم الكبار ) مشروع تطوير الخطة الدراسية للدبلوم المهنية  .25

  أ.د. عازة محمد أحمد سالم                          التعليم اإللكترونى 
احتياجات طالب المرحلة الثانوية الستخدام لمكتبات ومصادر المعلومات  .26

  براهيم محمد أبو خليلد. محمد إ                  لتحقيق مجتمع المعرفة 
تقويم اداء مديرى المدارس الثانوية فى محافظة عمان لمهامهم من وجهة نظر  .27

  د. عاطف يوسف مقابلة                      المعلمين والمعلمات 
فاعلية مهام التقويم األصيل وفق الذكاءات المتعددة فى تنمية التحصيل  .28

األكاديمى فى مادة العلوم لدى تالميذ  ن والدافعية المعرفية للتعلم وطلب العو 
  د الفرحاتي السيد محمودد. رضا السيد محمود حجازي     المرحلة االبتدائية 

 المؤتمر الرابع عشر
 آفاق جديدة فى التعليم الجامعى العربى

 2007نوفمبر 
م الجامعى العربى فى ضوء المستجدات العالمية المعاصرة يافاق جديدة للتعل .1

 أ.د. مجدى عبد الكريم حبيب                         فى سوق العمل 
التعليم االلكترونى ونماذج تطبيقه له لتحقيق الجودة الشاملة بالتعليم الجامعى  .2

  د على نصرأ.د. محم                                  العربى 
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الموائمة بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل االردنى دراسة تحليلية  .3
      2005-1995لمخرجات التعليم العالى فى كليات العلوم االدارية للفترة 

  د. مروان النسور                       د. محمد الزيادات   
 أ.د. حسن حسين حسين التملى              التعليم الهندسى والصناعة  .4
  بعض منطلقات وسياسات ومتطلبات تطوير التعليم الجامعى العربى  .5

  أ.د. فايز مراد مينا                                         
فى التخطيط االستراتيجى للحصول على   swotمهارة استخدام نموذج  .6

   تلفةالجودة واالعتماد االكاديمى بمؤسسات التعليم المخ
  د. محمود السيد عباس                                              

معايير الجودة واالعتماد فى التعليم العالى المصرى فى ضوء خبرات بعض  .7
  د. عبدالعظيم السعيد مصطفى                   (تصور مقترح ) الدول 

منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية الشاملة للدراسات العليا التربوية  .8
   بالجامعات المصرية والعربية ومعوقات الوفاء بها دراسة تحليلية 

 د. عبد الرازق محمد زيان                                           
   تصميم االتصال الجرافيكى واثره فى تطوير التعليم الجامعى .9

  د. ياسر محمد سعيد الويشى                                            
تقويم مشروع تنمية قدرات اعضاء دهيئة التدريس والقيادات فى ضوء خبرات  .10

  د.وفاء حسن مرسى                        بعض الدول المتقدمة 
ل دور برامج التدريب التحويلى بالجامعات فى التنمية البشرية داخ .11

   المجتمعات " برنامج خاص بقسم الزجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان " 
 حسام الدين نظمى حسنى أ.م.د.       أ.د. فاطمة بسيونى الشناوى   
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تداعيات الصراع الثقافى العالمى على ثقافة الطالب الجامعى فى مصر  .12
  السعيد جمعةد. فاطمة على            ودور التربية فى مواجهتها 

فى تدريس الرياضيات للتالميذ مختلفى التحصيل   ictفعالية استخدام مدخل  .13
   بالصف االول الثانوى على تفكيردهم االبداعى 
 د. رمضان رفعت محمد سليمان                                         

اقتصاد المعرفة واستثماردها فى التعليم الجامعى المصرى " واقع ورؤى  .14
 د. حنان اسماعيل احمد                              مستقبلية " 

 الجامعة اإلفتراضية احد االنماط الجديدة فى التعليم الجامعى  .15
 أ.د. جمال على الدهشان                                           

 أ.د. حسين بشير محمود    ( رؤية تحليلية) حول التعليم الجامعى  .16
 أ.د. مجدى عزيز ابراهيم  الجانب الوجدانى فى اعداد استاذ الجامعة  .17
  أ.د. عازة سالم نماذج لمشروعات التطوير كلية التربية جامعة المنيا  .18
  أ.د. على احمد مدكور    فلسفة التعليم العالى فى الوطن العربى  .19
  تصور مقترح لدور معلم التربية الرياضية كمرشد مهنى  .20

 د. بهاء سيد محمود                                              
  (ستقبليةرؤية م)التعليم االلكترونى ومتطلبات تطبيقه فى التعليم الجامعى .21

 د . سهير عبد اللطيف ابو  العال                                      
الطلب االجتماعى على التعليم الجامعى المفتوح كأحد مستحدثات التعليم  .22
  د. سعدية يوسف الشرقاوى          (دراسة تحليلية )لجامعى الخاص ا
تكنولوجيا المعلومات ادارة الوقت لدى طالب الجامعة فى عصر  .23

   القاضى إسماعيل د. سعيد               ( دراسة ميدانية)واالتصاالت 



 2015والعشرون  التاسعمجلة  دراسات فى التعليم الجامعى                                   العدد 

508 

تحليل لبعض تجارب الجامعات العربية والعالمية فى تحقيق الجودة  .24
  ارعأ. اسامة جمال عودة النسور     أ.اسحاق الش  واالعتماد االكاديمى 

   سات القيادة الجامعية دراسة استشرافية دور العالقات االنسانية فى ممار  .25
 د عبد العظيم سالم مد. اح                                               

  بدائل تقويم الطلبة فى التعليم الجامعى واالتجادهات نحودها  .26
 د. محمد عبد القادر عابدين                                                

تأثير برنامج تعليمى للتحليل الكيفى باستخدام نموذجى جانجستيد وبيفريدج  .27
ودهاى وريد على المستوى المعرفى ومستوى اداء الشقلبة األمامية على اليدين 

  لدى طالب كلية التربية الرياضية 
 د . محمد ضاحى عباس         الدين البارودى أ.م.د. محمد كمال   
افاق التعليم الجامعى واستراتيجيات التطوير المحور الثانى )استراتيجيات  .28

   تطوير التعليم الجامعى بما يتفق مع معايير الجودة الشاملة (
  أ.م.د. انور عبد الكريم القمرى                                         

مؤشرات تخطيطية لتحقيق الرضا الوظيفى العضاء دهيئة التدريس بجامعة  .29
  د . وفاء يسرى ابراهيم                                   الفيوم 

فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم فى تحصيل المفادهيم العلمية بمقرر  .30
لدى طالبات الدبلوم التأدهيلى المسائى  202البحث  قالمدخل الى طري

 د. خديجة محمد سعيد جان              امعة ام القرى بمكة المكرمة بج
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 المؤتمر الخامس عشر
 نحو خطة إستراتيجية للتعليم الجامعى العربى

 2008نوفمبر 
  .د. حسن شحاتهأ               معا نحن قادرون على التغيير  .1
   ثهالتعليم الجامعى وتحديصالح إلاالعتماد المهنى للمؤسسات التعليمية مدخل  .2

  أ.د. حسين بشير                                             
  أ.د. خليل عودة    نموذج فى ضبط معايير الجودة فى التعليم االكاديمى  .3
  أ.د. عبد الغنى عبود        التعليم الجامعى حيث كان  اتياستراتيج .4
مبادرة جامعة الملك عبد العزيز فى تطوير منهجية التخطيط االستراتيجى  .5

  أ.د. عصام الفاللى  لمؤسسات التعليم العالى وتطبيقها فى الجامعة 
   خطوات استراتيجية من اجل تطوير التعليم الجامعى العربى .6

  أ.د. فايز مراد مينا                                               
ية رأس المال الذدهنى لعضو دهيئة التدريس بالجامعة من مدخل التمكين تنم .7

  أ.د. فيليب سكاروس                           البيداجوجى المعرفى
مستقبلية الستخدام التعليم اإللكترونى بالتعليم الجامعى العربى لتحقيق  ةيرؤ  .8

  نصر أ.د. محمد على                   الجودة فى مواجهة العولمة 
ادارة التفكير المعرفى االبداعى وتفعيل دور البحث العلمى كهدفين من ادهدا   .9

  أ.د. مجدى عزيز                            الجامعات العربية 
  التحليل الدينمى لسياسة ربط دخل اعضاء دهيئة التدريس بجودة ادائهم  .10

  عبد السميع .د. مصطفىأ                                           
  الجودة فى التعليم الجامعى معايير عصرية بعقول مصرية  .11

 أ.د. وليم عبيد                                                   
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  أ.د. سعيد اسماعيل على   ثالثية الزمن فى تطوير التعليم الجامعى .12
من  عجامعة الساب)بحوث الدراسات العليا فى الجامعات الليبية والتنمية  .13

 (ابريل نموذجا 
 أ.د . العجيلى عصمان سركز   أ.د . الطاهر مصطفى القريض   
وسائط تطوير تعليم التصميم االعالنى فى ضوء تطور اتجادهات و  .14

  أ.م.د. جيهان حسين وهبه الريفى         تكنولوجيا التعليم الجامعى 
فى  97/  96رؤية فنية لتطوير نظام مسابقات كرة اليد المصغرة لمواليد  .15

  طارق احمد لطفى زهراند. زينب دردير عالم   د. جمهورية مصر العربية 
   تفعيل االرشاد والتوجيه الطالبى لدى طالب كليات العلوم التطبيقية  .16

 رحيم المخينى د . سالم عبدهللا بن عبدال                                
تصور مقترح لتطوير نظام التنمية المهنية للمعلمين فى مدارس السلطة  .17

  د. عبدالجابر ابراهيم عبدهللا هودلى               الوطنية الفلسطينية 
لبنات فى استراتيجية التعليم الجامعى العربى فى مجال علوم مواد االثار  .18

   ضوية والترميم تطبيقا على مقررين فى االثار الع
 د . محمد عبد هللا معروف           د. عبد السالم محمد العسيلى 
 تطوير التعليم العالى السعودى على ضوء بعض المستحدثات التكنولوجية  .19

 د. عبد العزيز بن سلطان عبدالرحمن العنقرى                         
  تعليم وتعلم الرياضيات بجامعة ظفار بين حتمية اإلثراء وتوظيف البيئة  .20

  د. عبد القادر محمد عبد القادر                 (دراسة نظرية ) 
مشالت طالب وطالبات الدراسات العليا السعوديين فى الجامعات  .21

   د. منى سليمان حمد الذبيانىالمصرية د . عبدهللا مزعل عوض الحربى   
  د . عوده سليمان مرادالتعليم العالى نحو االقتصاد المعرفى    تطوير  .22
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 اسة القبول فى الجامعات الليبية بين الواقع ومؤشرات الجودة  سي .23
 د . محمد المدنى المختار                                         

 الجودة النوعية الشاملة لمنظومة الدراسات العليا بجامعة ام القرى  .24
 د. منى بنت حسن االسمر                                            

 زليطنىالاحمد د. نجاة    (الواقع والحلول)تمويل التعليم الجامعى فى ليبيا  .25
 مدى اسهام تطبيق ادارة الجودة الشاملة فى تطوير الجامعات  .26

 د . نورة عبد هللا ابا الخيل                                           
27. The establishment of environmental academic program 

: using wids modul                   د . بدر الخلف  
28. Writing difficulties : whant hinders and what helps 

thesis writing completion of efl postgraduate students   
 د . مجدى مهدى على                                                

 المؤتمر السادس عشر
 التعليم الجامعى العربى ودوره فى تطوير التعليم قبل الجامعى

 2009نوفمبر 
  أ.د. حسن شحاته                    فكر جديد للتنوير والتطوير  .1
   العالقة التكاملية بين الجامعة والمدرسة فى المدخالت والمخرجات  .2

 خليل عودة أ.د.                                                
  أ.د. صالح عليمات               معايير االعتماد فى الجامعات  .3
    شروط اسهام التعليم الجامعى العربى فى تطوير التعليم قبل الجامعى  .4

 أ.د. فايز مراد مينا                                               
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  دهرم مهارات التعلم ومغزاه فى اختبارات االلتحاق بالجامعات  .5
  .د. فيليب اسكاروسأ                                            

تكنولوجيا المعلومات كيف تكون حلقة الوصل بين التعليم الجامعى وقبل  .6
  أ.د. مجدى عزيز ابراهيم                                      الجامعى 

  دور التعليم االستكشافى فى تطوير منظومة التعليم فى مصر  .7
 أ.د محمد سامح سعيد                                                  

رؤى المستقبل نحو تطوير اعداد المعلم العربى وتدريبه ونموه المهنى  .8
   قبل الجامعى  وتوعيته فى ضوء معايير الجودة لتطوير التعليم
 أ.د. محمد على نصر                                               

  أ.د. وليم عبيد           تطوير التعليم بين الدبلجة واالدلجة  .9
  اعضاء دهيئة التدريس بكلية التربية جامعة ام القرى أداء تقويم  .10

 أ.أغادير سالم مصطفى                                              
التربية فى ضوء االعتماد االكاديمى وضمان الجودة لبعض  تاتطوير كلي .11

 د. امل عثمان كحيل                                        الدول
اثر استخدام المنظمات المتقدمة مع النمذجة على تحسين الكتابة الوظيفية  .12

   ميذ المرحلة االعدادية وبقاء التعلم واالتجاه نحو الكتابة لدى تال
 د. ثناء عبد المنعم رجب                                                

للجالية المسلمة فى المملكة الدور التربوى الدعوى لبعض مساجد لندن  .13
 د. حليمة على مصطفى ابو رزق                              المتحدة 

 الراشد ابو بكر الصديق الجوانب التربوية فى حياة الخليفة .14
  د. رحاب عبد السالم عبد المؤمن مكى                                 
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اقتصاد المعرفة ودوره فى التعليم الجامعى لتطوير التعليم قبل الجامعى فى  .15
   د. سلوى احمد سعيد    مجال اقتصاديات االسرة وادارة مورددها المالى 

والعلوم بسلطنة عمان وفق فكرة التكامل تصور مقترح لمنادهج الرياضيات  .16
 د. عبد القادر محمد عبد القادر                      بين المواد الدراسية

استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة فى تدريب المعلمين ودوردها  .17
  د. عبد المحمود ادريس ابراهيم                         التربوى الخالق

عالقة بعض انماط الشخصية بالتحصيل االكاديمى الثانوى والجامعى لدى  .18
     د. عودة سليمان مراد                طلبة كلية الشوبك الجامعية 

اعداد معلم التربية الموسيقية لتدريس بعض مفادهيم المواد الدراسية لطفل  .19
  المرحلة االبتدائية من خالل الغناء وااللعاب الموسيقية 

 .د. كاميليا محمود جمال الدين احمدأ                                 
 سياسات التعليم العالى والثانوى وافاق التنمية فى تونس رؤية تحليلية .20

 د. محمد المدنى المختار                                     
افة المعايير وضمان الجودة واالعتماد ودوردها فى تطوير التعليم ثق .21

 د. محمود سالم جدور        الجامعى عرض لتجربة محلية 
االدوار المتوقعة والواقعية للمتاحف التعليمية فى مراحل التعليم قبل  .22

  اكتوبر  6الجامعى دراسة ميدانية بمحافظة 
 محمد شريف عبد الرحمن  د.       د. منال فتحى سمحان       
تصور مقترح لتطوير واقع التربية الموسيقية بمراحل التعليم قبل الجامعى  .23

  عبد العزيزد. هشام بدراوى                           فى مصر 
فعالية برنامج تعليمى قائم على التعلم المتمركز حول المتعلم فى اكساب  .24

  أ.م.د. عادل احمد حسين        التالميذ بعض المفادهيم العلمية 
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دور التعليم الجامعى فى تطور فلسفة وادهدا  التعليم قبل الجامعى فى  .25
وى نالمعلم التعليم الثالتعليم الثانوى الصناعى اساليب التنمية المهنية 

  د. عيشة عبد السالم عبد العزيز المنشاوى                  الصناعى 
26. Ranking planning journals for academic promotion in 

Egypt : the process and the initial product      
 د. ابو الفتوح سعد شلبى                                            

 المؤتمر السابع عشر
 التقارب العربى فى برامج التعليم الجامعى وقبل الجامعى

 2010نوفمبر 
المنادهج التربوية فى الجمهورية العربية السورية فى تفعيل التقارب دور  .1

  .د. احمد كنعانأ                                       العربى 
برامج تدريس التاريخ بالمرحلة الجامعية ومدى اثردها فى التقارب العربى رؤية  .2

  السعدىأ.د. حسن                                       للمناقشة 
 أ.د. حسن شحاته                        معلم جديد لمجتمع جديد  .3
  رةرابحة عيسى الزيأ.د.  احياء القيم من اجل التقارب العربى التقوى مثاال  .4
   أ.د. رزاق عبد االمير مهدى                       شبكة الجامعيون العرب .5
ب كركيزة لتحقيق التقار الجامعات االفتراضية وعصرنة المنادهج التربوية  .6

   أ.د. مجدى عزيز ابراهيم                            التعليمالعربى فى 
 التقارب بين برامج التعليم فى الدول العربية رؤى وتساؤالت .7

  أ.د. محمد امين المفتى                                                
داخل الفضاء العربى مسادهمة عملية برنامج ابن بطوطة نحو حركية للطلبة  .8

  أ.د. محمد العمرى          للتقارب بين الجامعات فى البلدان العربية
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   مقومات فلسفة التربية العربية الداعمة للعمل العربى المشترك رؤية مقترحة  .9
 أ.د. سالمة صابر محمد العطار                                   

أ.د. موسى  الجامعة العربية المفتوحة ودوردها فى احداث التقارب العربى  .10
 أ.د. عبد الباقى عبد الغنى بابكر                           محسن 

  دور االستاذ الجامعى فى التقارب العربى  .11
 أ.د. رضا عبد الجبار الشمرى        أ.د. عماد احمد الجوهرى    
    مفادهيم مقترحة فى التقارب العربى  .12

 د. نورى فرحان عذاب المياحى  م.أ.       أ.د. عماد احمد الجوهرى   
 ألبعاد التقارب العربى ادهدا  التعليم الجامعى ومدى تناولها  .13

 أ.د. كايد ابو صحبة              أ.د. نعمان شحادة        
 كمقصد تربوى مشترك  دعم التقارب العربى من خالل التنور الديجتالى .14

 أ.د. فيليب اسكاروس                                          
محطات فاعلة فى مجال تعليم )صفحات مضيئة فى التقارب العربى  .15

 أ.د. وليم عبيد                               (الرياضيات
 تقرير حول جهود األيسسكو فى مجال التعليم العالى    .16

 أ.د. حامد عبدالرحيم تعيد                                          
 أدوار المدارس المنتسبة وأندية اليونسكو فى دعم التقارب العربى    .17

 أ.د. فارعة حسن محمد                                        
فى ة دحول إصالح التعليم قبل الجامعى القائم على المستويات المعيارية للجو  .18

  أ.د. حسين بشير حمود               (دراسة حالة)الوطن العربى 
األسرية للمرحلة األعدادية فى ضوء مفادهيم لمنهج التربية رؤية مستقبلية  .19

 أ.د.  ايمان عبد الحكيم الصافورى                    التقارب العربى 
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      رؤية مستقبلية لدعم التقارب العربى فى مجال الطباعة والنشر والتغليف .20
 أ.د.  جالل على محمد سالم    (دراسة حالة داخل جمهورية مصر العربية )
لمضامين الثقافية واألساليب االدبية فى مقرر القراءة العربية لتالميذ ا .21
   السعوديةالصف الرابع االبتدائى فى المملكة العربية  تلميذاتو 

 أ.د.  حنان سرحان عواد النمرى                                           
  توظيف التقانة المعلوماتية فى تقارب المنادهج الجامعية العربية  .22

 أ.د.  حيدر احمد عباس                                            
كليات التربية فى دعم دور االعمال البحثية فى مقررات الدراسات العليا ب .23

 أ.د.  خديجة محمد سعيد عبدهللا جان                    التقارب العربى 
استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم المعمارى من منظور التقدم التكنولوجى  .24

 أ.د.  سامية كمال نصار   م. مروة احمد قمر الدولة           21للقرن 
يلة سات التعليم العالى فى العالم العربى كوستبادل البعثات الطالبية بين مؤس .25

  (كلية علوم التربية بالمغرب نموذجا  )لتنمية وتقوية تقارب الشعوب العربية
 أ.د. سعيد الراشدى                                                 

 أ.د.  عباس على الفحام   المنادهج الدراسية ودوردها فى التقارب العربى .26
   دور المقررات الدراسية التربوية فى توحيد التقارب العربى الرياضيات نموذجا  .27

 أ.د.  عبد الواحد حميد الكبيسى                                         
مدى مسادهمة مبحث التربية الوطنية فى ترسيخ مفهوم التنمية السياسية لدى  .28

 أ.د.  عوده سليمان مراد                          الطلبة الجامعيين 
 دور التعليم الجامعى اليمنى فى تفعيل التقارب العربى رؤية مستقبلية   .29

 أ.د.  محمد سعيد الحاج                                            
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 تضافر العملية التصميمية والتكنولوجية لدعم التواصل العربى اإلبداعى   .30
 أ.د.  محمد عبد هللا طه المندراوى                                       

 الرسالة القومية لإلعالم الرياضى كما يدركها الشباب دراسة تحليلية مقارنة    .31
 أ.د.  منى عبد المنعم        أ.د.  نرمين رفيق محمد            

 ج االسالمى مقرر دراسى إلحياء التراث الفنى والتكنولوجى للزجا .32
 أ.د.  نيفين سعد الدين عبد الرحمن سالم                                   

 دور التعليم الموسيقى الجامعى فى دعم التقارب العربى رؤية مستقبلية  .33
 أ.د. هشام بدراوى                                    

 السعوديةاطار تصورى مقترح لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعات  .34
 أ.د. اعتدال بنت عبد الرحمن حجازى                                       

35. Rankng planning journals the process and produet 
aperspective from Egypt  أ.د. محمد عبد المحسن   د. ابوالفتوح سعد  

 عشر الثامن المؤتمر 
فى ضوء المتغيرات العالمية تطوير منظومة االداء فى الجامعات العربية 

 المعاصرة
 2014 أغسطس

   التخطيط االستراتيجى بالجامعات المصرية رؤية تربوية  .1
 أ.د. احمد محمد احمد محمد                                        

  منظومة االداء فى التعليم الجامعى العربى مشكالت وحلول  .2
 أ.د. احمد طاهر حسنين                                     

داخل مؤسساتنا التربوية لدى  BBLتوظيف ابحاث التعلم المستند للدماغ  .3
  د. سليمان عبد الواحد يوسف        العاديين وذوى صعوبات التعلم 
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ات والتوجه لحالىامنظومة التعليم بكليات التجارة والعلوم االدارية الواقع  .4
 أ.د. عبد السالم محمود ابو قحف                                 الحديثة 

   عودد. فاطمة مبروك مس   واقع التعليم االلكترونى الجامعى فى العالم العربى .5
عوامل تدنى مراكز الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية للجامعات وسبل  .6

  الهادى ابراهيم عبد الحى د. اسماء                             االرتقاء بها
واقع تطبيق مؤشرات االداء فى مجال التعليم والتعلم للمرحلة الثانوية  .7

   بالمحافظة الوسطى فى ضوء معايير الجودة الشاملة 
 د. انور شحادة حسين نصار                                             

تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تدريس مقرر النحت لرفع كفاءة  .8
  الطالب والخريجين بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ 

 د. لمياء كرم صافى على     د. تهانى عيد ابراهيم حشيش              
  مؤشرات قياس الفعالية التعليمية مدخل العتماد مؤسسات التعليم العالى .9

  أ.د. حنان اسماعيل احمد                                         
اثر توظيف الشبكات االجتماعية الدارة التعلم على تنمية مهارات تصميم  .10

  أ. حنان عبد القادر محمد        ونشر المواقع االلكترونية للمعلمين 
مدخل كاليات تحسين اوضاع الجامعات المصرية فى قوائم التصنيف العالمية  .11

 د. خالد صالح حنفى                      لتطوير التعليم الجامعى 
  التوظيف السياسى لشبكات االعالم خبرات عالمية وتجربة مصرية  .12

 أ. دينا خالد سليمان محمود                                            
  ابراهيم البناأ.د. عزة مختار   فى التعليم العالى   six sigmaتطبيق  .13
  نحو شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع  .14

 أ.م.د. احمد عبد العزيز                 أ.د. على احمد المعمارى    
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                     الجامعى دراسة نظرية تحليلية  تقويم منظومة اداء عضو دهيئة التدريس  .15
  د. سناء احمد كمال             أ.د على السيد الشخيبى          

كيف نطور انظمة تعليمية لألجهزة الذكية المتنقلة الستخدامها فى التدريس  .16
 ى د. فتحى بن بشير التنزخت     والتدريب لتحسين مستوى التعليم العالى 

تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير اساليب التدريس بأقسام  .17
 د. مروة احمد قمر الدولة                         العمارة بالجامعات

                                   منظومة تقويم االداء الجامعى فى ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد  .18
   أ.د. مفيدة ابراهيم على                                         

تكنولوجيا المعلومات وسيلة لضمان الجودة الشاملة للتعليم وتطبيق الخطة  .19
 دان د. همسة عبد الوهاب فريد زياالستراتيجية لتطوير الكليات التكنولوجية   

                         التعليم االلكترونى كآلية لتطوير منظومة التعليم الجامعى دراسة تحليلية .20
  د. هيام عبد الرحيم احمد على                                         

 
....................................... 

 


