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لممعمم فضل عظيم في المجتمع وفي األّمة بأسرىا، فيو الذي يرّبي األجيال، 
ويزرع القيم اإليجابّية، ويغير أو يعّدل ما استطاع من القيم  وينشئ التنشئة السميمة

والمعرفة، فيمحو بو ظالم الجيل، فيغدو الجيل واعيًا السمبّية، وينشر بنور عممو العمم 
قم لممعمم َوفِِّو  :متعممًا نافعًا لوطنو وقضيتو وأمتو، وقد أكرمو أحمد شوقي عندما قال

التبجيال كاد المعمم أن يكون رسواًل إّن رسالة المعمم ىي أعظم رسالة، فيي رسالة 
سبحانو وتعالى ـ فقال سبحانو : )ِإنََّما  األنبياء بحق، فالعاِلم أكثر الّناس خشية هلل ـ

(، وىو أيضًا يتمّيز ٕٛفاطر: ) (َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء ِإنَّ المََّو َعِزيٌز َغُفورٌ 
عن الذي ال يعمم كما جاء في القرآن الكريم، فقد قال سبحانو: )ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن 

كما أّنو يستحق ، )ٜاَل َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلوْا اأْلَْلَباِب( )الزمر: َيْعَمُموَن َوالَِّذينَ 
استغفار المالئكة لو، وحتى الحيتان في البحر تستغفر لمعمم الناس الخير؛ لما جاء 
ّن العالم ليستغفر لو من في  في سنن أبي داؤود من قولو صمى اهلل عميو وسمم: )وا 

ّن فضل العالم عمى العابد السماوات ومن في  األرض، والحيتان في جوف الماء، وا 
ّن األنبياء لم  ّن العمماء ورثة األنبياء، وا  كفضل القمر ليمة البدر عمى سائر الكواكب، وا 

 يورثوا دينارًا وال درىمًا، ورثوا العمم فمن أخذه أخذ بحظ وافر( 
ن في القمب والذاكرة ، كم ىي قاسية لحظات الوداع والفراق ، التي تسجل وتختز ف

وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة ، ونختنق بالدموع ، ونحن نودع واحدًا 
من جيل المربين واألساتذة االفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة ، الناكرين 

عمى لمذات ، من ذلك الزمن الجميل البعيد ، أستاذنا جميعًا ، المربي المرحوم 
، الذي فارق الدنيا ، بعد مسيرة عطاء عريضة ، ومشوار حياة في السمك  ىالشخيب

التعميمي والعمل التربوي واالجتماعي ، تاركًا سيرة عطرة ، وذكرى طيبة ، وروحًا نقية  
 وميراثًا من القيم والمثل النبيمة .
فى سبتمبر من  محافظة البحيرة –كوم حمادة بمركز  ولد الدكتور عمى الشخيبى

 : بكمية التربيه وخارجها فشغل منصبوقد تدرج فى المناصب االداريه  ٜٓ٘ٔعام 
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 جـامعة عين شمس. –كمية التربية  –قسم أصول التربية بأستاذ  .ٔ
أصول التربية والتخطيط التربوى مستوى  لمترقيات فى المجنة العممية الدائمةمقرر  .ٕ

 (ٕ٘ٔٓ -ٖٕٔٓالحادية عشر واألساتذة المساعدين )الدورة  األساتذة
  عضو المجنة العممية لمركز التميز بكمية التربية جامعة عين شمس .ٖ

(ٕٖٓٔ -ٕٓٔٙ) 
 جـامعة عين شمس –كمية التربية  –رئيس قسم أصول التربية  .ٗ

 . (ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓإلى  ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ)
 .(ٕٓٔٓإلى  ٕٛٓٓ) مستشـار المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .٘
حتى  ٕٚٓٓالمجالس القومية المتخصصة )لجنة الشباب والرياضة من عضـو  .ٙ

 اآلن(.
 (.ٕٓٔٓحتى  ٕٗٓٓ)لمتربية عضـو المجنة الوطنية  .ٚ
رئيس قسم التدريب واإلعالم بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  .ٛ

 م( .ٕٛٓٓم / ٜٜٛٔ)
جامعة عين شمس  –مدير مركز تطوير التعميم الجامعي   .ٜ

 م( . ٕٛٓٓم/ٕٔٓٓ)
مقرر المجنة العممية الدائمة لمترقيات في أصول التربية والتربية المقارنة  .ٓٔ

 م (.ٕٛٓٓم / أكتوبر ٕٗٓٓمستوى أساتذة مساعدين ) 
 وقد حصل عمى المؤهالت العممية اآلتيه:

ليسانس آداب وتربية ، تخصص تاريخ  كمية التربية جامعة عين  ٕٜٚٔ .ٔ
 جدًا " .شمس ، القاىرة ، تقدير عام " جيد 

القاىرة  –دبموم خاصـة في التربية ، كميـة التـربية ، جامعة عين شمس  ٜٗٚٔ .ٕ
 تقـدير عـام " جيد جدًا " .
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ماجستير في التربية تخصص أصول تربية ، كمية التربية ، جامعة  ٜٜٚٔ .ٖ
 بيتسبرج ، والية بنسمفانيا ، الواليات المتحدة األمريكية . 

م اجتماع التربية ، كمية دكتوراه الفمسفة في التربية ، تخصص عا ٖٜٛٔ .ٗ
 التربية ، جامعة بيتسبرج والية بنسمفانيا ، الواليات المتحدة األمريكية . 

 اما بخصوص التدرج الوظيفى فقد شغل الدكتور عمى الشخيبى عدة وظائف وهى:

ن اإلعدادية والثانوية ، وزارة التربية والتعميم  ؛ معمم بالمرحمتيٕٜٚٔ/ ٛ/  ٙٔ .ٔ
 محافظة البحيرة، جميورية مصر العربية . 

؛ معيد بقسم عمم النفس التربوي ، كمية التربية جامعة عين شمس ٜ٘ٚٔ/  ٛ/  ٚٔ .ٕ
 ، القاىرة . 

؛ عضو بعثة دراسية بالواليات المتحدة األمريكية لمحصول عمى ٜٛٚٔ/ ٗ/  ٕٕ .ٖ
والدكتوراه في التربية تخصص أصول تربية ) عمم اجتماع  درجتي الماجستير

 التربية( . 
 جامعة عين شمس ، القاىرة  –؛ مدرس بقسم أصول التربية ، كمية التربية ٖٜٛٔ/ ٙ/ ٖٓ .ٗ
؛ أستاذ مساعد بقسم أصول التربية ، كمية التربية، جامعة عين ٜٛٛٔ/ ٜ/ ٕٗ .٘

 شمس، القاىرة.
؛ أستاذ مساعد بقسم أصول التربية ، كمية التربية والعموم اإلسالمية ٜٜٛٔ/ ٛ/ ٚٔ .ٙ

 سمطنة عمان .  –جامعة قابوس  –
 التربية كمية ، التربية أصول قسم رئيسٜٜ٘ٔ/ ٛ/ ٙٔ إلىٜٜٓٔ/ ٛ/ ٕٛ من .ٚ

 . عمان سمطنة – قابوس السمطان جامعة – اإلسالمية والعموم
؛ أستاذ مشارك بقسم أصول التربية ، كمية التربية والعموم اإلسالمية ٕٜٜٔ/ٔٔ/ٔ .ٛ

سمطنة عمان)تمت الترقية ليذه الدرجة من خالل لجنة عممية  –جامعة قابوس  –
بجامعة السمطان قابوس مكونة من ثالثة أساتذة متخصصين من ثالث دول 

 عربية(.
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 عين جامعة – التربية كمية – التربية أصول بقسم أستاذ ٜٜٗٔ/ ٔ/ٜٕ .ٜ
 .  القاىرة ، شمس

 مادة تدريس طرق) المينية الدبمومة كنترول رئيس اآلن حتى ٜٜٙٔ .ٓٔ
 .بالكمية( أكاديمية

 واإلعالم التدريب قسم رئيس ٕٓٔٓ-ٕٛٓٓ إلىٜٜٛٔ/ ٕٔ/ ٔ .ٔٔ
 (. كمية عميد بدرجة) التربوي والتقويم لالمتحانات القومي بالمركز

 .  والتعميم التربية بوزارة لمتدريب العميا المجنة عضو ٕٙٓٓ-ٜٜٛٔ .ٕٔ
 القومى لممركز التربوى المستشار ٕٚٓٓ-٘-٘ٔ إلىٕٔٓٓ/ ٜ/ ٔ .ٖٔ

 التربوى والتقويم لالمتحانات
  شمس عين جامعة – الجامعي التعميم تطوير مركز مدير ٕٛٓٓ – ٕٔٓٓ .ٗٔ
 .المقارنة والتربية التربية فيأصول لمترقيات الدائمة المجنة مقرر .٘ٔ
 – األليسكو – اليونسكو)  لمتربية الوطنية المجنة عضو ٕ٘ٓٓ/ ٙ/ ٘ٔ .ٙٔ

 (  األسسكو
 .شمس عين جامعة-التربية كمية – التربية أصول قسم رئيس ٕٚٓٓ/ ٛ/ ٔ .ٚٔ
  المتخصصة القومية بالمجالس والرياضة الشباب لجنة عضو ٕٛٓٓ/ ٖ/ ٖ .ٛٔ
 .المستقبل إنسان جمعية إدارة مجمس عضو ٕٛٓٓ .ٜٔ
 األساتذه لترقيات الدائمة العممية المجنة( رئيس) مقرر ٕ٘ٔٓ حتىٖٕٔٓ .ٕٓ

 التربوي والتخطيط التربية أصول في المساعدين واألساتذه
 العممى : هاما بالنسبة لإلنتاج

تكافؤ الفرص التعميمية والسياسية في مصر: دراسة تحميمية نقدية"، دراسة  .ٔ
مقدمـــة إلـــى المـــؤتمر الـــدولي الحـــادي عشـــر ل حصـــاء والحاســـب اآللـــي 

االجتماعيـــة والبحـــوث االجتماعيـــة والســـكانية، القـــاىرة: مركـــز البحـــوث 
 .ٜٛٚٔإبريل  ٕ –مارس  ٕٛوالجنائية 
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فــي دراســات فــي المدرســة  ٔ٘ٔ – ٕٔ" التعمــيم والحــراك االجتمــاعي" ص ص  .ٕ

والمجتمــــع، ســــعيد إســــماعيل عمــــى ) محــــرر(، القــــاىرة، دار الثقافــــة لمطباعــــة 
 . ٜ٘ٛٔوالنشر، 

3. " Equality of Educational Opportunity : the contradiction 
between the Idea and Reality in the Egyptian Society ", 
Year book in Education and Psychology Vol. 10, No.2. 
1985, p.p.1-25.  

المســــــــتوى االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي لطــــــــالب التعمــــــــيم الثــــــــانوي العــــــــام  .ٗ
والصــــناعي: دراســــة مقدمــــة إلــــى مــــؤتمر " تطــــوير التعمــــيم الصــــناعي"، 

 ، القاىرة، ديسمبر. إشراف نقابة التطبيقيين
منيج البحـث االسـتعادي واسـتخداماتو فـي الدراسـات التربويـة واالجتماعيـة  .٘

والنفســــية ، دراســـــة مقدمـــــة إلـــــى مــــؤتمر " نحـــــو مشـــــروع حضـــــاري فـــــي 
مصر"، إشراف رابطة التربية الحديثـة وكميـة التربيـة جامعـة عـين شـمس 

 .  ٜٙٛٔ، القاىرة ، مارس 
6. "Reality of Equal Educational Opportunity in American 

Society'' Journal of Comparative and International 
Education, No.5,p.p.292-309.  

" موقـف نظــام التعمـيم المصــري مـن الطفــل المحـروم ثقافــة"، دراسـة مقدمــة  .ٚ
إلــى "المــؤتمر األول لمطفــل المصــري: تنشــئتو ورعايتــو"، إشــراف مركــز 

 . ٜٚٛٔة، جامعة عين شمس، مارس دراسات الطفول
"التســرب كمشــكمة اجتماعيــة فــي المجتمــع المصــري" دراســة مقدمــة إلــى المــؤتمر  .ٛ

الـــــدولي الثـــــاني عشـــــر ل حصـــــاء والحاســـــب اآللـــــي االجتماعيـــــة والســـــكانية، 
"  ٜٛٛٔإبريــل  ٗ –مــارس  ٖٓالقــاىرة: كميــة التربيــة، جامعــة عــين شــمس، 

 .مع آخر " 
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ـــة ومكا .ٜ نتيـــا فـــي البحـــث التربـــوي فـــي مصـــر " ، دراســـة " الفـــروض العممي
مقدمة إلى المـؤتمر البحـث التربـوي ، إشـراف رابطـة التربيـة الحديثـة مـع 

 .  ٜٛٛٔيوليو  ٘ – ٖالمركز القومي لمبحوث التربوي ، القاىرة 
مكانيـــة تطبيقيـــا فـــي نظـــام التعمـــيم فـــي مصـــر"  .ٓٔ "المحاســـبية التعميميـــة وا 

ـــد الثالـــث، ا ، ص. ص ٜٛٛٔ، مـــارس ٔٔلعـــدد دراســـات تربويـــة المجم
ٕٙ – ٛٔ . 

إلــى  ٖٜٗٔ" دراســة مســحية لمبحــوث التربويــة والنفســية فــي مصــر مــن  .ٔٔ
. " ٜٛٛٔدراسة قومية تحت إشراف أكاديميـة البحـث العممـي ،  ٜٗٛٔ

 مع آخرين". 
" موقـــف المعممـــين مـــن تطبيـــق نظـــام الفصـــول المتجانســـة فـــي المدرســـة  .ٕٔ

المــــــؤتمر الرابــــــع عشــــــر ل حصــــــاء المصــــــرية " ، دراســــــة مقدمــــــة إلــــــى 
والحاسب اآللي والبحوث االجتماعية والسـكانية ، مركـز الحاسـب اآللـي 

 . ٜٜٛٔمارس  ٖٓ-ٕ٘جامعة عين شمس ، القاىرة ،  –
" الــنمط القيــادي لمــدير المدرســة"، المــؤتمر الخــامس عشــر ل حصــاء والحاســب  .ٖٔ

 .  ٜٜٓٔمارس  ٕٕ – ٚٔاآللي والبحوث االجتماعية السكانية"، القاىرة، 
"تعميم المغات األجنبية في المدرسة االبتدائية وبعض القضايا المعاصرة  .ٗٔ

فـــــي المجتمـــــع المصـــــري"، دراســـــة مقدمـــــة إلـــــى المـــــؤتمر الرابـــــع لمطفـــــل 
المصــري تنشــئو ورعايتــو، ِإشــراف مركــز دراســات الطفولــة، جامعــة عــين 

 . ٜٜٔٔإبريل  ٖٓ- ٕٚشمس، القاىرة، 
تراتيجية مقترحــــة لنظامنــــا التعميمــــي : دراســــة " المدرســــة التعاونيــــة ك ســــ .٘ٔ

تحميمية " ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممـي السـادس " التعمـيم الثـانوي 
جامعــة عــين شــمس ،  –" إشــراف رابطــة التربيــة الحديثــة وكميــة التربيــة 

 .  ٜٜٔٔيوليو  ٛ – ٙالقاىرة 
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ب " الصــــــورة المفضــــــمة والواقعيــــــة ألســــــتاذ الجامعــــــة كمــــــا يراىــــــا الطــــــال .ٙٔ
المعممــون : دراســة ميدانيـــة ، دراســة مقدمــة إلــى المــؤتمر العممــي الثــاني 

 .ٜٜٔٔمايو  ٜ – ٚلجامعة البحرين ، المنامة ، 
" تعميم الكبار وتحقيق الذات : دراسة في فمسـفة تعمـيم الكبـار " دراسـات  .ٚٔ

 .ٕٚ: ٖ٘، ص ص ٕٜٜٔ، ٓٗتربوية، المجمد السابع، لعدد 
معممين نحـو الدراسـات العميـا: دراسـة ميدانيـة " استطالع آراء الطالب ال .ٛٔ

جامعــة الســمطان قــابوس " دراســات فــي التعمــيم العــالي، مركــز البحــوث 
جامعـــة الســـمطان قـــابوس،  –التربويـــة، كميـــة التربيـــة والعمـــوم اإلســـالمية 

 " مع آخر " .  ٖٙ – ٖ، ص ص ٖٜٜٔالعدد األول، يونيو 
" اتجاىـــات طـــالب جامعـــة الســـمطان قـــابوس نحـــو خدمـــة مجـــتمعيم المحمـــي "  .ٜٔ

 .   ٖٜٜٔمركز التنمية البشرية ، القاىرة ، العدد الثالث ،  –التربية والتنمية 
" التوجيـو المينـي لممعممــين: دراسـة تحميميــة، دراسـة مقدمـة إلــى المـؤتمر الســنوي  .ٕٓ

   ٖٜٜٔ/ٕ٘ – ٖٕالقاىرة لمتربية المقارنة، كمية التربية جامعة عين شمس، 
ـــيم الثـــانوي والجـــامعي فـــي  .ٕٔ ـــم التعم " األدوار التدريســـية واالجتماعيـــة لمعم

دول الخمــيج العربيــة " دراســة إلــى النــدوة اإلقميميــة لتنميــة أعضــاء ىيئــة 
مارس  ٖٓالتدريس في جامعات دول الخميج، اإلمارات العربية المتحدة 

 ، " مع آخرين " .  ٖٜٜٔإبريل  ٕ –
22. "In-service Teacher Training in Egypt " A paper was 

Presented to UNSCO in August 1996 New Delhi-India. 
23. " A report  of Appraisal Mission of GTZ & WEA Project in Literacy 

and Adult Education in Industrial Sector Egypt " , A report was 
Presented to the Deutsche Gesellschaft fuer Technsche 
Zusammenarbit ( GTZ) and , Education Association (WEA) in 
Novembers, 1996 . 
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ميجــي المحــروم ثقافــة فــي ضــوء " التربيــة التعويضــية لمطفــل العربــي الخ .ٕٗ
مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية "، دراسة مقدمة إلى المـؤتمر العممـي األول 
ـــوم اإلســـالمية، جامعـــة الســـمطان  ـــة التربيـــة والعم ـــة وتحـــديات كمي " التربي

 .  ٜٜٚٔديسمبر  –المستقبل "  – ٚقابوس، مسقط ، 
25. Program For Upgrading Elementary School Teachers 

up to University Level : An Evaluative Study " , A 
paper was Presented to E9 countries , UNSCO , 
Conference , in New Delhy , India, F7-9 Feb. 1997  

ـــ .ٕٙ ة "موقـــف المعممـــين مـــن اســـتخدام العقـــاب البـــدني فـــي المدرســـة"، المجم
ـــو  ـــد الســـابع، يوني ، ص ص ٜٜٚٔالمصـــرية لمدراســـات النفســـية، المجم

 ، " باالشتراك مع آخر " . ٜٔٔ – ٜٕٔ
" السياســة االجتماعيــة لمتعمــيم "، باالشــتراك مــع اخــرين، دراســة إشــراف  .ٕٚ

 " .  ٜٜٛٔوتمويل أكاديمية البحث العممي، 
28. " Literature Review of Public Financing of Education 

in Egypt " A paper Presented to CODESRIA and 
Arabic Research center, March 1999 " . With Others  
 المجمس األفريقي لتنمية البحوث االجتماعية "

" التعمــــيم الثــــانوي: إشــــكاليات الحاضــــر وســــيناريوىات المســــتقبل" بحــــث  .ٜٕ
، ســبتمبر ٕٕٓٓمقـدم إلــى منتــدى العــالم الثالـث، ضــمن مشــروع مصــر 

 . " باالشتراك مع آخرين". ٜٜٜٔ
ــــة البحــــث  .ٖٓ ــــى أكاديمي ـــــل المدرســـــة " بحــــث مقــــدم إل " تربيــــة طفــــل مــــا قب

 ، "باالشتراك مع آخرين " . ٜٜٜٔالعممي، أكتوبر 
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 ٕٛ" عضــو مشــارك فــي موســوعة ســفير لتربيــة الطفــل " بكتابــة حــوالي  .ٖٔ
  ٜٜٜٔمؤسسة سفير لمطباعة والنشر  –القاىرة  –موضوعًا في التربية 

" تصور مقتـرح لمدرسـة المسـتقبل فـي مصـر " مقـدم إلـى مـؤتمر نقابـة المعممـين  .ٕٖ
 . ٕٔٓٓالعرب ، القاىرة : نقابة المعممين 

رئيس فريق بحث بعنوان " تقويم اختيار وتدريب وأداء معمـم محـو األميـة وتعمـيم  .ٖٖ
جامعـة عـين شـمس باالشـتراك  –الكبار " بحث مقدمو مركز التعميم الجامعي 

 .   ٕٕٓٓمع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار، القاىرة 
رئـــيس فريـــق بحـــث بعنـــوان " تصـــميم حقائـــب تدريبيـــة لمتنميـــة المينيـــة ألعضـــاء  .ٖٗ

ىيئــــات التــــدريس ورؤســــاء األقســــام بالجامعــــة العربيــــة " بحــــث مقدمــــة مركــــز 
جامعــــة عــــين شــــمس، باالشــــتراك مــــع المنظمــــة  –تطــــوير التعمــــيم الجــــامعي 

  ٖٕٓٓة البحث في مرحمتو النيائية، القاىر  –العربية لمتربية والثقافة والعموم 
" رؤيـــة تجديديـــة لمســـتقبل الجامعـــة فـــي جميوريـــة مصـــر العربيـــة " ورقـــة عمـــل  .ٖ٘

مقدمة ضمن فعاليات ورشة عمل إقميمية في مجال التجديد التربوي ، إشـراف 
ـــــوم والثقافـــــة مـــــع المعيـــــد العـــــالمي لمفكـــــر  ـــــة والعم المنظمـــــة اإلســـــالمية لمتربي

 . ٖٕٓٓديسمبر  ٗ – ٕاإلسالمي ، جامعة قناة السويس باإلسماعيمية ، 
" أستاذ وطالب الجامعـة فـي مجتمـع المعرفـة " ، دراسـة مقدمـة لمـؤتمر الـوزراء العـرب  .ٖٙ

  ٖٕٓٓديسمبر ٛٔ – ٘ٔالمسئولين عن التعميم العالي والبحث العممي ، دمشق ، 
" تقــويم الخــدمات الثقافيــة المقدمــة ألطفــال المنــاطق العشــوائية " بحــث مقــدم إلــى  .ٖٚ

العشـــوائية باالشـــتراك مـــع جمعيـــة حـــواء المســـتقبل ،  شـــبكة خـــدمات المنـــاطق
 ) رئـيس فريق البحث (.  ٖٕٓٓ

" التربية الوجدانيـة لطالب الجامعة " دراسة مقدمة إلـى المـؤتمر القـومي السـنوي  .ٖٛ
ـــث " التعمـــيم الجـــامعي العربـــي: أفـــاق اإلصـــالح  ـــي الثال الحـــادي عشـــر، العرب

امعي، جامعــــة عــــين شــــمس، والتطــــوير"، ِإشــــراف مركــــز تطــــوير التعميـــــم الجــــ
 . ٕٗٓٓديسمبر  ٜٔ – ٛٔبالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية، القاىرة، 
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" المشـاركة المجتمعيــة فــي التعمــيم فــي مصـر"، مــؤتمر المشــاركة المجتمعيــة فــي  .ٜٖ

التعميم،  إشراف كمية التربية، جامعـة المنصـورة بالتعـاون مـع مركـز الدراسـات 
 .  ٕ٘ٓٓتوبر المعرفية، جامعة المنصورة، أك

ـــيم العـــالي"،  .ٓٗ " المحاســـبية وتقـــويم األداء ســـبل التميـــز واإلبـــداع فـــي التعم
دراسة مقدمة إلى المؤتمر العاشر لموزراء المسئولين عـن التعمـيم العـالي 
ـــــوم  ـــــة والعم ـــــة والثقاف ـــــة لمتربي والبحـــــث العممـــــي "ِإشـــــراف المنظمـــــة العربي

 .  ٕ٘ٓٓبالتعاون مع الجميورية العربية، اليمن، صنعاء، ديسمبر 
" التنميــة المينيــة ألعضــاء ىيئــة التــدريس بالجامعــات العربيــة: تجــارب ونمــاذج  .ٔٗ

أجنبيــة"، دراســة مقدمــة الــى المنظمــة العربيــة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم، رئــيس 
 .   ٕٚٓٓفريق البحث، ديسمبر،

" التنمية المينية ألعضاء ىيئة التـدريس بالجامعـات االجنبيـة : تجـارب ونمـاذج  .ٕٗ
أجنبيــة"، دراســة مقدمــة إلــى المنظمــة العربيــة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم، رئــيس 

 .  ٕٚٓٓفريق البحث، ديسمبر،
" دليل " التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربية "، دراسة مقدمة  .ٖٗ

 .ٕٚٓٓنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، رئيس فريق البحث ،الى الم
ـــم المتميـــز فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين"، باالشـــتراك مـــع د.  .ٗٗ " مواصـــفات المعم

إييـــاب الســـيد إمـــام، دراســـة مقدمـــة إلـــي المـــؤتمر العممـــي األول لكميـــة التربيـــة 
 . ٕٛٓٓفبراير  ٕٗ-ٖٕبالغردقة، جامعة جنوب الوادي 

حجــــام األميــــين عــــن االلتحــــاق بفصــــول محــــو األميــــة: دراســــة "عوامــــل  .٘ٗ إقبــــال وا 
تحميميــــة ميدانيــــة"، )رئــــيس الفريــــق(، دراســــة مقدمــــة لممنظمــــة الدوليــــة لمتربيــــة 

 .ٜٕٓٓوالثقافة والعموم )اليونسكو(، بيروت، 
الوضع الحالي لمجامعات العربية وامكانيـات تطويرىـا"، دراسـة مقدمـة إلـي النـدوة  .ٙٗ

 .ٕٓٔٓالتربية جامعة طنطا، مارس العممية لكمية 
مكانيـــة تطبيقـــو فـــي الجامعـــات المصـــرية"، دراســـة  .ٚٗ "نظـــام الســـاعات المعتمـــدة وا 
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مقدمـة إلـي المــؤتمر العممـي الثاني"معــايير الجـودة الشـاممة لمتعمــيم عـن بعــد" ، 

 .ٕٓٔٓمارس  ٖٓ-ٜٕكمية التربية ، جامعة بورسعيد، 
يـة"، دراسـة تحميميـة ميدانيـة مقدمـة إلـي "نظام اإلرشاد األكاديمي فـي كميـات الترب .ٛٗ

 .ٕٔٔٓوحدة الجودة بكمية التربية، جامعة عين شمس، فبراير 
نموذجــان مقترحــان لنظــام الســاعات المعتمــدة فــي كميــات التربيــة"، دراســة مقدمــة  .ٜٗ

إلــي المــؤتمر العممــي "مســتقبل المعمــم العربــي فــي عــالم متغيــر"، كميــة التربيــة، 
 .ٕٔٔٓيونيو  ٕ/ٔجامعة عين شمس مؤتمر 

ــة  .ٓ٘ ــيم العــالي المصــري"، المجم "المحاســبية التعميميــة ومقترحــات تطبيقيــا فــي التعم
 .ٕٔٔٓالعممية لمييئة القومية لمجودة واالعتماد، العدد األول، نوفمبر 

ــــات تطويرىــــا"، دراســــة مقدمــــة إلــــى  .ٔ٘ مكاني "الوضــــع الحــــالي لمجامعــــات المصــــرية وا 
ممنــاىج وطــرق التــدريس بالتعــاون مــع كميــة المــؤتمر الســنوي لمجمعيــة المصــرية ل

 .ٕٕٔٓ/ سبتمبر/ ٙ-٘التربية بالسويس، جامعة قناة السويس، العين السخنة، 
)الحكـم الرشـيد(،  المنظمـة العربيـة لمتربيـة   معجم مصطمحات الحكامـة التربويـة .ٕ٘

) رئـــيس الفريـــق (، إشـــراف المنظمـــة العربيـــة لمتربيـــة ٕٕٔٓوالثقافـــة والعمـــوم، 
 .ٕٕٔٓوالعموم، تونس،  والثقافة

معجــم التربيــة والديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان، إشــراف المنظمــة العربيــة  .ٖ٘
لمتربيــة والثقافــة والعمــوم، باإلشــتراك مــع أ.د. شــاكر محمــد فتحــي، الــدار 

 .ٕٕٔٓالبيضاء، 
مكانية تطويرىا في ضوء معايير الجـودة الشـاممة"،  .ٗ٘ " الوضع الحالي لجامعاتنا وا 

لمنشــر فــي مجمــة "الجــودة الشــاممة واإلعتمــاد فــي التعمــيم" التــي دراســة مقدمــة 
 تصدرىا الييئة القومية لمجودة واإلعتماد في التعميم، العدد الثاني.

"تصــور مقتــرح لنظــام الدراســة فــي المرحمــة الثانويــة العامــة"، ورقــة بحثيــة مقدمــة  .٘٘
 .ٕٕٔٓجامعة المنوفية ديسمبر  -لمؤتمر كمية التربية

 



 

933 

 رموز خالدة فى مركز تطوير التعميم الجامعى                
 -"الموىوبون، إكتشافًا ورعاية"،  ورقة بحثية مقدمة لمـؤتمر التميـز بكميـة التربيـة .ٙ٘

 .ٖٕٔٓجامعة بور سعيد يناير 
"أدوار المعمــم فــي مجتمــع المعرفــة"،  ورقــة عمــل مقدمــة لممــؤتمر العممــي بكميــة  .ٚ٘

 .ٖٕٔٓأبريل  ٕٗ: ٕٔجامعة عين شمس  -التربية
ومــة التعمــيم الثــانوى العــام بمصــر، نظــام الســاعات المعتمــدة مــدخال اتطــوبر منظ .ٛ٘

بحث مشترك مع الدكتورة ىناءعودة خضرى، ومنشـور فى"مجمـة دراسـات فـى 
التعميم الجامعى، مركز تطوير التعميم الجامعى، جامعة عين شـمس العـدد  ، 

ٕٖٓٔ. 
نمـــوذج مقتـــرح لنظـــام الســـاعات المعتمـــدة بالمعيـــد العـــالى لمخدمـــة االجتماعيـــة  .ٜ٘

وزارة التعمـــيم العـــالى، وتمـــت الموافقـــة عميـــو، ديســـمبر بالقـــاىرة وعرضـــو عمـــى 
ٕٖٓٔ. 

"البحـــوث الكيفيـــة فـــى التربية،"دراســـة مقدمـــة إلـــى نـــدوة البحـــث التربـــوى ، كميـــة  .ٓٙ
 .ٕٗٔٓالتربية جامعة المنوفية، مارس 

وثيقــة مقترحـــة لمحريــة األكاديميـــة ألعضــاء ىيئـــة التــدريس بالجامعـــات العربيـــة،   .ٔٙ
لمتربيـــة والثقافـــة والعمـــوم، باإلشـــتراك مـــع أ.د. شـــاكر إشـــراف المنظمـــة العربيـــة 

 محمد فتحي.
"منظومـــة تقـــويم أداء عضـــو ىيئـــة التـــدريس الجـــامعى: دراســـة نظريـــة تحميميـــة"،  .ٕٙ

دراســــة مشــــتركة مــــع د. ســــناء أحمــــد كمــــال، ومنشــــورة فــــى المــــؤتمر العممــــى 
الســنوى الثــامن عشــر، العربــى العاشــر "تطــوير منظومــة تقــويم منظومــة األداء 
فــى التعمــيم الجــامعى العربــى "، مركــز نطــوير التعمــيم الجــامعى، جامعــة عــين 

 .ٕٗٔٓأغسطس ٔٔ-ٓٔشمس، 
"استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة تقـويم أداء الطالـب فـى التعمـيم قبـل  .ٖٙ

الجــامعى"، بحــث فريــق برئاســة أ.د.أمينــة كــاظم، اشــراف الييئــة القوميــة 
 ٕٗٔٓلضمان جودة التعميم، 
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 وقام باإلشتراك واإلشراف عمى عدد من البرامج التدريبيه وهى:
االشتراك في تنفيذ البرامج تأىيل معممي المرحمة االبتدائية لممستـوى الجامعي  .ٔ

 .  ٜٜٛٔ – ٖٜٛٔخالل الفترة مـن 
االشتراك في تنفيـذ البرامج التدريبية بمركز النيل ل عالم بمحافظـة السويس  .ٕ

 .  ٜٜٛٔ – ٜٗٛٔخالل الفتـرة من 
المشاركة في برامج تدريب معممي محو األمية وتعميم الكبار بالييئة العامة  .ٖ

 حتى االن .  ٜٗٛٔلمحو األمية وتعميم الكبار منذ عام 
 – ٜ٘ٛٔاالشتراك في تنفيذ الدورات التدريبية لمحافظة السويس الفترة من  .ٗ

ٜٜٔٛ 
 ٜٙٛٔمن  االشتراك في تنفيذ بعض البرامج التدريبية بمعيد التربية العمالية .٘

 .ٜٜٛٔإلى 
االشتـراك في تنفيـذ برامج تدريب أعضاء ىيئـة التدريس باألكاديمية العربية  .ٙ

 . ٜٛٛٔ،  ٜٙٛٔلمنقل البحث خالل عـامي 

مـدخال لتطـوير منظومـة التعمـيم الثـانوى العـام  السـاعات المعتمـدة"نظـام  .ٗٙ
ـــة دراســـات فـــى  بمصـــر"، باالشـــتراك مـــع د. ىنـــاء عـــودة خضـــرى، مجم

 ، اشراف مركز التعميم الجامعى.ٕ٘ٔٓالتعميم الجامعى، 
رئـــيس فريـــق بحـــث بعنـــوان "وثيقـــة مقترحـــة لمحريـــة األكاديميـــة ألعضـــاء  .٘ٙ

العربيــــة"، إشــــراف المنظمــــة العربيــــة لمتربيــــة ىيئــــة التــــدريس بالجامعــــات 
 م.ٕ٘ٔٓوالثقافة والعموم، 

 دراسـة :" بحـث العمـل طريقـة لتنميـة الكفـاءات البحثيـة لـدي المعممـين  .ٙٙ
 .ٕٚٔٓتحميمية"، باإلشتراك مع أ.م.د/ ىويدا محمود اإلتربي، 



 

932 

 رموز خالدة فى مركز تطوير التعميم الجامعى                

حتى اآلن أىداف التعميم بوزارة  ٜٙٛٔعضو لجنة صياغة مالية منذ عام  .ٚ
 ٜٜ٘ٔ – ٜٜٗٔالتربية والتعميم بسمطنة عمان عام 

ورتي تدريب لمأموري الجمارك لميناء السويس البحري االشتراك في تنفيذ د .ٛ
 .ٜٚٛٔعام 

االشتراك في تنفيذ الدورة التدريبية لممعيديـن والمدرسيـن المساعدين بجامعة  .ٜ
 .  ٜٛٛٔقناة السويس خـالل عام 

االشتراك في تنفيذ برنامج تدريب األخصائيين االجتماعيين بوزارة التربية  .ٓٔ
 .  ٜٜٛٔعام والتعميم بسمطنة عمان خالل 

عضو لجنة وضع البرنامج الدراسي لمعيد التربية بسمطنة عمان عام  .ٔٔ
ٜٜٔٔ – ٜٜٕٔ . 

االشتراك في تنفيذ البرامج التدريبية لمديري المدارس بسمطنة عمان خالل  .ٕٔ
 . ٜٜ٘ٔ – ٖٜٜٔالفترة من 

االشتراك في تنفيذ برنامج األمم المتحدة الخاص بالطفولة واألمومة ب لقاء  .ٖٔ
 ٜٜ٘ٔوورش عمل عن األمية والمشكمة السكانية خالل الفترة من محاضرات 

 في معظم مدن الجميورية.  ٜٜٛٔ –
لمحو األمية  GTZممثل الجانب المصري في تقويم البرنامج األلماني  .ٗٔ

 .  ٜٜٙٔوتعميم الكبار عام 
رئيس قسم التدريب واإلعالم بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي  .٘ٔ

 م . ٕٛٓٓحتى  ٜٜٛٔمن عام 
تصميم واإلشراف وتنفيذ البرامج التدريبية في التقويم المتطور لمعممين  .ٙٔ

والموجيين والمديرين بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي واإلشراف 
 اآلن .حتى  ٜٜٛٔعمييا منذ عام 



 

939 

 2018 الحادى واألربعونالعدد        مجمة دراسات فى التعميم الجامعى               

اإلشراف عمى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التي ينفذىا قسم التدريب  .ٚٔ
واإلعالم بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي من خالل شبكة الفيديو 
كونفرانس في  مجاالت : التقويم التربوي واإلدارة التربوية واألنشطة المدرسية 

 حتى اآلن .   ٜٜٛٔ، والمدرسة كوحدة تدريبية منذ عام 
اإلشراف عمى تصميم وتنفيذ برامج تييئة المعممين المبعوثين لمخارج بسرس  .ٛٔ

بواقع ثالثة أفواج كل عام ، وعدد كل  ٕٕٓٓإلى عام  ٜٜٛٔالميان منذ عام 
 معمم.  ٓٓ٘فوج حوالي 

اإلشراف عمى تنفيذ برنامج تدريب الموجيين عمى تطوير المواد الدراسية  .ٜٔ
 . ٕٔٓٓسماعيمية خالل يوليو بمركز التدريب باإل

اإلشراف عمى جميع الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي يقوم  .ٕٓ
حتى  ٕٔٓٓبتنفيذىا مركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة عين شمس منذ 

 اآلن .
اإلشراف عمى جميع الندوات التي يقوم بتنفيذىا مركز تطوير التعميم  .ٕٔ

 حتى اآلن . ٕٔٓٓالجامعي بجامعة عين شمس منذ 
اإلشراف عمى تصميم وتنفيذ برنامج تدريب المعممين واألخصائيين  .ٕٕ

باالشتراك مع مركز  ٕٕٓٓاالجتماعيين والنفسيين باإلسكندرية خالل مارس 
 تدريب جتراك . 

المشاركة في تصميم برامج تدريب قيادات محو األمية وتعميم الكبار باليمن  .ٖٕ
ف وزارة التربية والتعميم ومركز تعميم الكبار والمممكة العربية السعودية ، إشرا

 .  ٕٕٓٓبسرس الميان ،عام 
اإلشراف عمى تصميم وتنفيذ برنامج تدريب الموجيين والمديرين عمى  .ٕٗ

باالشتراك مع مركز  ٖٕٓٓالتعامل مع البيئة باإلسكندرية خالل مارس 
 تدريب جتراك .
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منظومة التقويم عضو المجنة المسيره ولجنة المتابعة لتجربة مشروع "  .ٕ٘
، إشراف  ٕ٘ٓٓ- ٕٗٓٓالشامل لمحمقة االبتدائية من التعميم األساسي 

 المركز القومي لالمتحانات والتعميم التربوي .
منسق مساعد لمشروع  " تنمية قدرات المدارس االبتدائية ) التعمم النشط ( في  .62

قنا ( من عام  –سوىاج  –ضوء مدارس المجتمع"  في محافظات ) أسيوط 
 ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم ، و منظمة اليونيسيف .ٜٕٓٓ- ٕٗٓٓ

مدرب في برنامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ضمن  .ٕٚ
مشروع تطوير كميات التربية الذي يقوم بتنفيذه المجمس األعمى لمجامعات 

 . ٕ٘ٓٓ – ٕٗٓٓبالتعاون مع البنك الدولي 
عمى تنفيذ برامج تدريبية في االتجاىات المعاصرة في تصميـم واإلشراف  .ٕٛ

اإلدارة المدرسية ، واتخاذ القرار لمديري المدارس الخاصة بالجميورية 
 .  ٕ٘ٓٓ – ٕٗٓٓالسودانية بالتعاون مركز جيتراك 

تصميم واإلشراف عمى تنفيذ برامج تدريبية في التخطيط واإلدارة التعميمية  .ٜٕ
عمان بالتعاون مركز جيتراك ، القاىرة ، لبعض مديري المدارس بسمطنة 

ٕٓٓٗ . 
اإلشراف عمى إعداد المادة التدريبية لبرامج تدريب موجيي المرحمة الثانوية في  .03

ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة عمى مستوى الجميورية ، إشراف وزارة 
 .  ٕٗٓٓالتربية والتعميم بالتعاون مع البنك الدولي 

أعضاء ىيئات التدريس بكمية التربية ، جامعة حموان ، المشاركة في تدريب  .ٖٔ
ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ، جامعة 

 .ٕٗٓٓيوليو  –حموان بالتعاون مع البنك الدولي ، يونيو 
منسق مشروعات ومدرب أعضاء ىيئات التدريس بمشروع تطوير كميات  .ٕٖ

 .ٕٙٓٓ/ ٕ٘ٓٓ – ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ التربية بالمجمس األعمى لمجامعات
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جامعة حموان  –المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية إلعداد المعمم الجامعي .ٖٖ
ٕٓٓ٘  /ٕٓٓٙ . 

تصميـم واإلشـراف عمى تنفيـذ ثالث دورات تدريبية لمعممي " المدرسة  .ٖٗ
صديقة األسـرة : أطفال الشوارع " ، تمويل وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع 

  ٕ٘ٓٓإبريل  –اليونيسيف ، القاىرة ، مركز إتحاد الطالب ، مارس منظمـة 
المشاركة في برنامج تدريب أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ، ومديري  .03

اإلدارات التعميمية ، والموجيين ، ومديري المدارس ، والمعممين ، عمى 
اىرة ، مدينة منظومة التقويم الشامل بالحمقة األولى من التعميم األساسي ، الق

  ٕ٘ٓٓمبارك التعميمية / مركز اتحاد الطالب ، 

عداد الكوادر التدريبية  .ٖٙ المشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية في اإلدارة وا 
 . ٕٙٓٓ -ٕ٘ٓٓبوزارة القوى العاممة ، القاىرة ، 

المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية إلعداد المعمم الجامعي بجامعة الفيوم  .ٖٚ
ٕٓٓٙ  . 

لمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية إلعداد المعمم الجامعي بكمية طب ا .ٖٛ
 .  ٕٚٓٓ/  ٕٙٓٓجامعة القاىرة  –األسنان 

المشاركة في برامج تدريب معممي محو األمية وتعميم الكبار التي تشرف  .ٜٖ
 عمييا جمعية حواء المستقبل بمحافظة الجيزة.

تدريس والمعيدين والمدرسين المشاركة في الدورات التدريبية ألعضاء ىيئة ال .ٓٗ
 المساعدين بجامعة عين شمس.

اإلشراف عمى وتصميم وتنفيذ برنامج " تطوير التوجيو الفني " بوزارة التربية  .ٔٗ
 والتعميم بجميع محافظات الجميورية باالشتراك مع االتحاد األوربي. 

شراف عمى تنفيذ بعض برامج تدريب معممي المعاىد فوق  .ٕٗ تصميم وا 
 المتوسطة التابعة لوزارة التعميم العالي . 
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عضـو لجنة تقويم البرامج التعميمية بجامعة الشارقة ، وفقًا لمعايير االعتماد  .ٖٗ
 .  ٕٙٓٓأغسطس  –والجودة الشاممة ، اإلمارات العربية المتحدة ، فبراير 

برنامجي تدريب مديري المدارس الثانوية والمشرفين التربويين تصميم وتنفيذ  .ٗٗ
 . ٕٙٓٓبالييئة الممكية لجبيل وينبع ، بالمممكة العربية السعودية ، إبريل 

عضو المجنة المسيرة لمشروع كادر المعمم بالمركز القومي لالمتحانات  .٘ٗ
 والتقويم التربوي.

عداد عدد  .ٙٗ والمديرين بالجماىيرية  برنامجًا تدريبيًا لممعممين ٚٔتصميم وا 
 .ٕٚٓٓالميبية بالتعاون مع مركز جيتراك عام 

 ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓرئيس فريق إعداد مكون الكفاءة التدريبية لكادر المعمم  .ٚٗ
 باالشتراك مع األكاديمية المينية لممعمم والمركز القومي لالمتحانات.

زىري اإلشراف عمى سير امتحانات كادر المعمم لمتعميم العام والتعميم األ .ٛٗ
باالشتراك مع األكاديمية المينية لممعمم والمركز القومي  ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ

 لالمتحانات.
تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "ميارات البحث العممي لمعممي  .ٜٗ

 .ٜٕٓٓالكبار"، بالييئة العامة لتعميم الكبار، يناير 
تجاىات المشاركة بالبرنامج التدريبي لمديري المدارس الثانوية بعنوان" اال .ٓ٘

 -المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية" ثالث دورات متتالية، كمية التربية
 . ٜٕٓٓجامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم،  نوفمبر 

إعداد المادة التدريبية لمبرنامج التدريبي "االتجاىات المعاصرة في إدارة  .ٔ٘
رة التربية والتعميم  والييئة المدرسة الثانوية" )خمسة مديوالت( إشراف وزا

 م.ٜٕٓٓالقومية لمجودة واالعتماد 
المشاركة في البرنامج التدريبي لموجيي عموم التعميم الثانوي بعنوان"  .ٕ٘

التقويم الذاتي لممؤسسة التعميمية في ضوء الجودة الشاممة" ثالث دورات 
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ة والتعميم، جامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة التربي -متتالية، كمية التربية
 .ٕٓٔٓيناير 

المشاركة في تنفيذ برامج تدريب معممي الكبار بمعيد التربية العمالية  .ٖ٘
 .ٕٕٔٓوحتى  ٕٓٔٓبالدقي، خالل الفترة من 

تنفيذ ورش عمل بعنوان " نظام الساعات المعتمدة" ، بكمية التربية، جامعة  .ٗ٘
 .ٕٕٔٓوحتى  ٕٓٔٓعين شمس، من 

الشاممة في التعميم، بمدينة جدة، بالمممكة تنفيذ برنامج تدريبي عن الجودة  .٘٘
إلى  ٛالعربية السعودية، إشراف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، من 

 دول عربية( ٓٔ. ) يمثل المتدربون ٕٔٔٓأكتوبر  ٗٔ
المشاركة فى البرنامج التتدريبى لمعممي المدارس الثانوية بعنوان "  .ٙ٘

لمدرسة الثانوية" ثالث دورات متتالية، كمية االتجاىات المعاصرة في إدارة ا
دورة متتالية  ٛٔجامعة عين شمس، بالتعاون مع اكاديمية المعمم  -التربية

 .ٕٕٔٓمارس -من يناير
إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي إلعداد القيادات التربوية العربية في ضوء  .ٚ٘

لعربية لمتربية معايير الجودة الشاممة واالعتماد، إشراف وتمويل المنظمة ا
والثقافة والعموم"إدارة التربية"، تم تنفيذ البرنامج عمي وفود تسع دول عربية 

. وعشردول بالمممكة ٕٔٔٓبمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية في أكتوبر 
 . ٕٕٔٓالمغربية فى ينايروفبراير 

بالمممكة تنفيذ برنامج تدريبي عن الجودة الشاممة في التعميم، بمدينة الرباط،  .ٛ٘
فبراير إلى  ٕٙالمغربية، إشراف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، من 

 دول عربية( ٜ. ) يمثل المتدربون ٕٔٔٓمارس  ٗ
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تنفيذ برنامج  تدريبي بعنوان " نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي  .ٜ٘
 ٙإلى  ٔمن  بالجامعات الميبية"، إشراف الييئة العربية ل دارة، القاىرة،

 .ٕٕٔٓسبتمبر 
تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " نظام الساعات المعتمدة" ، بمعيد العبور  .ٓٙ

 .ٕٕٔٓلمتكنولوجيا، سبتمبر 
المشاركة في ورشة عمل لمناقشة المعايير العربية في التعميم، بالمجنة  .ٔٙ

 الوطنية لمتربية والثقافة والعموم بالقاىرة، إشراف المنظمة العربية لمتربية
 .ٕٕٔٓأكتوبر  ٛٔوحتى  ٖٔوالثقافة والعموم، من 

تنفيذ ورشة عمل " اإلرشاد األكاديمي" ، بتربية عين شمس، أكتوبر  .ٕٙ
ٕٕٓٔ. 

 .ٕٕٔٓالمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي لروؤساء األقسام، سبتمبر  .ٖٙ
تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي في إدارة الجودة الشاممة لمقيادات التربوية  .ٗٙ

 )نواكشوط(. ٖٕٔٓمارس  ٖٓإلى  ٖٕمورتانيا من  بجميورية
تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي في نظام الساعات المعتمدة ل داريين والفنيين  .٘ٙ

 .ٖٕٔٓأبريل  ٕٛ، ٕٔجامعة عين شمس،  -كمية التربية
إعداد برنامج دبموم عميا ل عداد التربوي لمدعاه، وتوصيف بعض مقرراتو،  .ٙٙ

 جامعة عين شمس. -كمية التربية ،ٖٕٔٓإلى مارس  ٖٕٔٓيناير 
إعداد برنامج دبموم عميا لمتربية الوالدية، وتوصيف بعض مقرراتو، يناير  .ٚٙ

 جامعة عين شمس. -، كمية التربية ٖٕٔٓإلى مارس  ٖٕٔٓ
جامعة عين شمس  -عضو لجنة إنشاء مركز التميز التربوي بكمية التربية .ٛٙ

 .ٖٕٔٓ /ٕٕٔٓبالتعاون مع جامعة فرجينيا  التكنولوجية 
المشاركة في ورشة عمل بعنوان "رؤية المعيد اإلسالمي العالمي التربوية"  .ٜٙ

 .ٖٕٔٓأبريل  ٙٔ -ٗٔإشراف مركز اإلسالم العالمي من 
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المشاركة فى تنفيذ برنامج "االرشاد األكاديمى لطالب الجامعة"، اشراف  .ٓٚ
 .ٕٗٔٓمركز الجودة واالعتماد بجامعة عين شمس، سبتمير 

يذ برنامج "دبموم الجودة واالعتماد فى التعميم" الذى بتم المشاركة فى تنف .ٔٚ
حتى  ٕٗٔٓتنفيذه قى عام دراسى كامل، اشراف جامعة عين شمس منذ عام 

ٕٓٔٚ. 
المشاركة فى برنامج "التأىيل التربوى لممعممين خريجى غير كميات التربية"  .ٕٚ

اديمية إشراف وزارة التربية والتعميم  وكمية  التربية جامعة عين شمس وأك
 .ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓ -ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓالمعمم، خالل العام الجامعى 

المشاركة في مشروع برنامج إعداد منظومة تعميمية إلعداد معمم المرحمة  .ٖٚ
 .ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓ -االبتدائية، 

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بوحدة الجودة وضمان التعميم بكمية  .ٗٚ
 .ٕ٘ٔٓجامعة عين شمس،   -التربية

كة فى البرامج التدريبية التى تعقدىا وحدة الحودة واالعتماد المشار  .٘ٚ
 بالجامعة.

المشاركة فى تنفيذ برنامج "إتأىيل معممى المغة العربية لمناطقين بغيرىا"  .ٙٚ
الذى يتم تنفيذه فى عام دراسى كامل، إشراف مركز التميز األلمانى بكمية 

 .ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ، ٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓالتربية، جامعة عين شمس، 
مشاركة فى تنفيذ برنامج "إتأىيل معممى المغة العربية لمناطقين بغيرىا" ال .ٚٚ

الذى يتم تنفيذه فى عام دراسى كامل، إشراف مركز التميز األلمانى بكمية 
 .ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓالتربية، جامعة عين شمس، 
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 والعربية التالية: قوميةالمؤتمرات الوقد قام سيادته باإلشراف عمى 
، مركز ٕٔٓٓالجامعي في ضوء معطيات العصر، نوفمبر مخرجات التعميم  .ٔ

 جامعة عين شمس. –تطوير التعميم الجامعي 
، مركز ٕٕٓٓ، ديسمبر " التعميم الجامعي العربي عن بعد " رؤية مستقبمية .ٕ

 جامعة عين شمس. –تطوير التعميم الجامعي 
م ، مركز تطوير التعميٖٕٓٓجامعة المستقبل في الوطن العربي، ديسمبر  .ٖ

 جامعة عين شمس. –الجامعي 
، مركز ٕٗٓٓأفاق اإلصالح والتطوير، ديسمبر  -التعميم الجامعي العربي .ٗ

 جامعة عين شمس. –تطوير التعميم الجامعي 
تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة واالعتماد، ديسمبر  .٘

 جامعة عين شمس. –، مركز تطوير التعميم الجامعي ٕ٘ٓٓ
الواقع والرؤى، نوفمبر  -عات العربية في القرن الحادي والعشرينالجام .ٙ

 جامعة عين شمس. –، مركز تطوير التعميم الجامعي ٕٙٓٓ
، مركز تطوير التعميم ٕٚٓٓآفاق جديدة في التعميم الجامعي العربي، نوفمبر  .ٚ

 جامعة عين شمس. –الجامعي 
، ٕٛٓٓالجامعي، يوليو االعتماد والجودة في تقويم األداء لمتعميم ما قبل  .ٛ

 المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي.
، جمعية إنسان ٕٓٔٓحقوق الطفل العربي في عصر التكنومعموماتية، مارس  .ٜ

 المستقبل، القاىرة.
المؤتمر العممي "مستقبل المعمم العربي في عالم متغير"، كمية التربية، جامعة  .ٓٔ

 .ٕٔٔٓيونيو  ٖٓ-ٜٕعين شمس، 
أمين المؤتمر العممى القومى السنوىالثامن عشرالعربى العاشر"تطوير منظومة  .ٔٔ
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تقويم األداء الجامعى فى مجتمع المعرفة"، مركز تطوير التعميم الجامعى، 
 . ٕٗٔٓأغسطس ٕٔ-ٔٔجامعة عين شمس، 

 
 

دارة الندوات العممية إعداد وتنفيذ و ب وقام  :اآلتيةا 
ورعايتيا ، ودور األنشطة المدرسية في ندوة بعنوان "الكشف عن الموىبة  .ٔ

 .ٖٕٓٓ، سبتمبر "تعزيزىا
ندوة بعنوان "تصور مقترح ألسس منيج إثرائي قائم عمى الدمج لمكشف  .ٕ

 .ٖٕٓٓ، سبتمبر "ورعايتيم عن الموىوبين
ندوة بعنوان "نظام الساعات المعتمدة وفمسفتو وطبيعة عمل المرشد  .ٖ

 .ٖٕٓٓ، أكتوبر "األكاديمي
 .ٕٗٓٓ، مارس "ان "قضايا في التقويم الجامعيندوة بعنو  .ٗ
 .ٕٗٓٓ، أكتوبر "ندوة بعنوان "تطوير األداء اإلداري بالجامعة .٘
 .ٕٗٓٓ، ديسمبر "ندوة بعنوان "التربية الخمقية لمطالب الجامعي .ٙ
 .ٕ٘ٓٓ، يناير "ندوة بعنوان "تطوير التعميم الجامعي .ٚ
 .ٕ٘ٓٓمارس  ،"ندوة بعنوان "كيفية صياغة األىداف التربوية .ٛ
 . ٕ٘ٓٓ، مارس "ندوة بعنوان "نظم االمتحانات في الجامعات المصرية .ٜ

    ٕٙٓٓ، فبراير "ندوة بعنوان "مستقبل تقويم األداء في الجامعات المصرية .ٓٔ
 .ٕٙٓٓ، ديسمبر "ندوة بعنوان "أستاذ الجامعة مالو وما عميو .ٔٔ
عداد  .ٕٔ  .ٕٙٓٓ، ديسمبر "االمتحاناتندوة بعنوان "تقويم أداء الطالب الجامعي وا 
 .ٕٚٓٓ، فبراير "ندوة بعنوان "الجامعات الخاصة في الميزان .ٖٔ
، "ندوة بعنوان "تطوير تقويم األداء في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة .ٗٔ

 .ٕٚٓٓفبراير 
 .ٕٚٓٓ، فبراير "ندوة بعنوان "معوقات توظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس .٘ٔ
 .ٕٚٓٓ، مارس "العممي في التعميم الجامعيندوة بعنوان "البحث  .ٙٔ
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................................................... 

  .... وتركت أجيااًل من األبناء خلفت في الدنيا بيانًا خالدًا

 .ٕٚٓٓ، ابريل "ندوة بعنوان "مشكالت طالب الدراسات العميا .ٚٔ
 .ٕٚٓٓ، ابريل "ندوة بعنوان " معايير الجودة في الجامعات .ٛٔ
 .ٕٚٓٓ، يونيو "ندوة بعنوان "الجامعة وبطالة خريجييا .ٜٔ
 .ٕٚٓٓ، أكتوبر  "بعدندوة بعنوان "تجارب الدول العربية في مجال التعميم عن  .ٕٓ
ندوة بعنوان "أىمية كميات التربية ودورىا في بناء المواطن والمجتمع  .ٕٔ

 .ٕٚٓٓ، أكتوبر  "المصري المعاصر
ندوة بعنوان "نظام الساعات المعتمدة ونظام تطبيقو في الجامعات  .ٕٕ

 .ٕٛٓٓ، يناير " المصرية
 .ٕٛٓٓفبراير ، "ندوة بعنوان "التعميم الجامعي وتكافؤ الفرص التعميمية .ٖٕ
 .ٕٛٓٓ، مارس "ندوة بعنوان "جامعاتنا بين المحمية والعالمية .ٕٗ
 .ٕٛٓٓمارس  "ندوة بعنوان "تقويم الجوانب الوجدانية في التعميم الجامعي .ٕ٘
 .ٕٛٓٓ، مايو "ندوة بعنوان "أخالقيات تكنولوجيا المعمومات .ٕٙ
جامعة عين  -محاضره بعنوان" توعية أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية .ٕٚ

 .ٕٓٔٓشمس بنظم االعتماد والجودة في التعميم الجامعي"، فبراير 


