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المؤهــلات العلميـــة:
 -بكالوريوس علوم وتربية

 :دور مايو 2661م – كلية التربية فرع بنها -جامعة الزقازيق .

 -الدبلوم المهنية في التربية

 :إدارة مدرسيـة دور يونيه 2662م– كلية التربية فـ رع بنهـا.ج .الزقازيق

 -الدبلوم الخاص في التربية

 :إدارة تعليمية  +علم نفس إكلينيكي – سبتمبر 2664م– كلية التربيــة
فرع بنها – جامعة الزقازيق .

 -ماجسـتير في الـتربيـة

 :تربية مقارنة وإدارة تعليمية  -سبتمبر 2660م  -كلية التربية -فرع بنها

جامعة الزقازيق .

 -دكتوراه الفلسفة في التربيــة  :تربيــة مقارنــة وإدارة تعليميــة– 1882م -كليــة التربيـة –ج الزقازيق

التـدرج الـوظيـفي:
 مدرس بو زارة التربية والتعليم من عام 2661م. معيد بقسمم العلموم التربويمة والنفسمية كليمة التربيمة النوعيمة بمدمياط – وزارة التعلميم العمالي2660/2/22م.
 مممدرس مسمماعد بقسممم العلمموم التربويممة والنفسممية – كليممة التربيممة النوعيممة بممدمياط  -جامعممةالمنصورة 2666/2/6م.
 "مدرس مساعد" بقسمم العلموم التربويمة والنفسمية بكليمة التربيمة النوعيمة  -جامعمة القماهرة1882/28/2م.
 مممدرس "التربيممة المقارنممة وإدارة تعليميممة" كليممة التربيممة النوعيممة – جامعممة القمماهرة مممن1881/1/12م.
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 أستاذ "التربية المقارنة وإدارة تعليمية المساعد " كلية التربية النوعية – جامعة القاهرةمن 1886/2/ 10م .

 قممممائم بأعمممممال رئمممميس قسممممم العلمممموم التربويممممة والنفسممممية  -كليممممة التربيممممة النوعيممممةمن. 1828/6/2م

النقابـات والجمعيـات العلميـة :
 ع مـ ضو الـجمـ عيـممـة ال مـمصرية للـتربيـممـة المـقارنـممـة واإلدارة التعـليميــممـة ،و يشـممـار ك فمميجميـــع مؤتمراتهــا السنــويـــة .

الأنشطــــــــة وتتضمن الآتي:
أولا :أنشطة داخل الكليـــة والجامعة :
 -2يقوم بتدريس المواد التربوية التالية:
 المدخل إلى العلوم التربوية (الفرقة األولى لجميع الشعب). تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر (الفرقة الثانية لجميع الشعب). األصول الفلسفية للتربية (الفرقة الثالثة لجميع الشعب). األصول االجتماعية للتربية (الفرقة الرابعة لجميع الشعب). التربية المقارنة (الفرقة الرابعة جميع الشعب). نظم تعليمية مقارنة( دبلوم خاص) . نظم الجودة الشاملة في الت عليم ( تأهيلي دكتوراه ). التربية الجمالية ( دبلوم خاص ). -التنمية المهنية للمعلم ( تأهيلي دكتوراه ) .

-1أمـين مجـلس ق ـسم الـ علوم التـ ربوية والنفسية في الفتـ رة مـن1886 – 1881/1882:
1882/م
-2عضو لجنة االختبا رات الشخصية بالكلية من . 1881/1882
-4عضو كنترول الفرقة الرابعة في الفترة من  – 1881/1882وحتى أكتوبر .1880
 -0رئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي 1886/1880م.
 -6عضـو لجنــة كنتــ رول االختبـارات الشــاملـة لمرحلــه الدكتـوراه ( فنيــة  +موسيقيـــة) للعـام
الجـامعي 1881 /1882م.
 -2عضممممممو لجنممممممة المكتبممممممة للعممممممامين الدراسمممممميين 1880/1884 ، 1884/1882م 1822 ،
1824/م.
 -0عضو لجنة كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي 1880/1882 ، 1882/1886م.
 -6رئيس كنترول الفرقة الثالثة من العام الدراسي  1828 – 1886م .
 -28شارك مع فريق بحثي من المركـ ز القومـي للبحـوث في إجــ راء بحث بعنــوان "معلومــات
واتجاهات طلبة كلية التربية النوعية تجاه التغذية بعنصر الكالسيوم وممارسة الرياضة "تأثير
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البرنامج التغذوي الممتد" وتم تطبيقه بالكلية.
 -22شـارك في حفل تخريج الدف عة الخامسة بمشروع " تنمية البحث العلمي" كليــة إعـــالم "

جامعــة القاهرة .
 -21عضـو مجلس قســم العلـوم التربويـــة والنفسيـــة من العــام الدارس ى  1881-1882وحتى
1828-1886
-22عضو مجلس الكلية للعام الدراسي .1880/1882
-24عضو هيئة التدريس المثالي بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة. 1886 / 1880 -
-20عضو وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية مسئـول معيــار " الهيكل التنظيمي " .
 -26مسئول في وحدة ضمان الـجـودة واالعـتماد بالكـلية عن التقــارير السنويـــة منذ التقريــــ ر
الثــاني  1821-1822م.
-22عـضـــو كـنتـرول الـدراسـ ـات الـعلـيا ( الدبلومات ) بكليــة اآلداب– جامعة القاهــ رة– دور
يــونــيو  1886م
 -20مستشار لجنة الجوالــة بالكليـــة للعـــام الجــامعي . 1828/1886
 – 26شــارك في إعداد الئحــة الدراســات العــليا بنظــام الساعـــات المعتمــدة بقســم العلــوم
التربويـــة والنفسيــة لمرحلــة الــدراســـات العليــا . 1886

 -18أمين مجلس الكلية للعام الجامعي . 1822/1828
 -12عضو لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية للعام الجامعي . 1822/1828
 -11عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي . 1822/1828
 -12عضو في مكتب التربية العملي للعام الجامعي  1828/1886وحتى 1821-1822م .
 -14عضو لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية بالكلية .
 -10رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية من  1828/6/2م .
 -16عضو مجلس كلية التربية النوعية فى الفترة من  1821/6/2م .
 - 12يساهم في سيمينار قسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية .
 -10عضو اللجنة االستشارية لتحكميم األبحماث العلميمة بمجلمة كليمـة التربيمة النوعيمة " مجلمة بحموث
التربية النوعية" .
 -16عضـو في لجـنة إعــــداد الئحــة الكلية على مستوى مرحلتي البكالوريوس والد راسات
العليا " بنظام الســاعـات المعتمدة " من العام الجامعي  1821 -1822م .
 -28عضو تشكيل مجلس التأديب اإلستئنافى للطالب بالكلية للعام الجامعي 1821/1822
 -22عضــمـو كنــممـترول االختبـمـار الشامـممـل لمرحلــمـة الدراســـممـات العليــمـا " الممدكتوراه " للـعـممـام
الجــامعـي 1822/1821
 -21عضو لجنة اختيــار الطالب المثالي في الفترة من . 1822/ 1821 – 1821/ 1822
 – 22حضـممـ ر ورشــممـة عـمـممـ ل عممن تفعيــممـ ل الخطــممـة البحثي مـة لجامعـممـة القاهــممـ رة 1822-1821
كأحــد
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المنسقين للخطة البحثية للكلية و كرئيس لقسم العلوم التربوية والنفسية المقــام بقاعـــة
المؤتمرا ت بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة األربعاء الموافق 28أبريل  1822من
الساعة "العـاشرة " صبــاحا ً .

ثانيا  :أشطة خارج الكليــة والجامعة :
 -2يتعـاون مع مـديـ رية التـ ربية والتـ علـيم بالجـيزة في تدريـ ب القيـادات اإلداريـة حيث شـارك

في اآلتـي:
 برنامج الترقية لوظيفة رئيس شئون مالية وإدارية من خالل محاضرات وورش عملعن "مواقف وتطبيقات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ".
 برنامـج الترقية لوظيفة وكـيل شئون مالية وإدارية من خالل محاضرات وورش عملعن "اإلشراف اإلداري التربوي".
 برنامج الترقية لوظيفة ناظر مدرسة ابتدائي من خالل محاضرات عن خطوات"البحث العلمي".
 برنامج الترقية لوظيفة مدير مرحلة تعليم عام من خالل محاضرات وورش عمل عن"المتابعة والرقابة وتقييم األداء".
 برنامج الترقية لوظيفة رئيس قسم بالتعليم العام أو ما يعادلها من خالل محاضراتوورش عمل عن "حل المشكالت اإلدارية باستخدام التفكير واالبتكار".
 يشارك بمحاض رات وورش عمل في برنامج الـترقية لوظـيفة وكيل قسم تعليم عام "كيفيةإعداد البحث العلمي".
 كما شارك بمحاضرات وورش عمل في برنامج الترقية لوظيفة مـدرس أو ثانوي في عن" كيفيــة إعــداد البحث العلمي"  ،وبرنامج الـترقيــة لوظـيفــة مــدرس أو ثانوي عـــام
ووكيــ ل إعــدادي عـن "االتصاالت اإلداريـــة".
 شـارك بمحاضـرات ورش عمـل في برنامج الـترقـية لوظـيفــة وكيل إعدادي من الفتــ رةمن ( )1882/21 / 21-22عن "االتصاالت اإلداريــة ".
 شارك في برنامج الترقية لوظيفة مدير إدارة تعليم عام بمحاضرة وورشة عمل عناإلدارة المتميزة في الفترة .1880/4/0
 شــــ ارك في برنامج الترقية لوظيفة أخصائي تدريس عن محـــاضــــ رة ورشـــــة عمل"تطويـــ ر األداء المهاري" في الفترة من .1880/0/0
 -1قام بإلقــ اء محاضرة بعنوان "دور األبناء نحو اآلباء" بمدرسة السادات التجريبية للغات
إدارة العمرانية – محافظة الجيزة.
- -2قام بإلقــ اء محاضرة بعنوان "مشكالت النظام التعليمي في مصر" مدرسة أم األبطال
الثانوية بنات الطالبية الهرم – إدارة العمرانية التعليمية – بمحافظة الجيزة.
- 4قام بإلقــ اء محاضرات حول اإلدمان بعنوان" تربية األبناء في عصر العــولمة " بمركــ ز
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شبــاب برشوم الكبرى – طــوخ – قليوبية.
-0قــام بالمشاركة في افتتــاح معرض القاهرة الدولي الثاني والعشرين لكتب األطفــال
األربعــــاء في.1880/22/28

 -6يتم اسـتضافته في إذاعــة البرنامج العام " برنامج ربات البيــوت " لتوعية أفراد األســ رة
ببعض القضايا التربوية وبعض القنوات التلفزيونية الفضائية واألرضية.
 -2يساهم بالرأي في بعض القضاي ا التعليمية والتربوية في بعض المجالت والصحف المصرية.
– 0عضـــو كنتـــ رول الدراســــات العليـــا ( الدبلومـــات ) بكليـــة اآلداب جامعـــة القاهــــــ رة
"دور يونيـــو 1886
 -6تعــاون مع مدي ريـــة التربية والتعليم بمحافظة"  6أكتوبــ ر" في تدريب القيـــادات اإلدارية
حيث شارك في اآلتي :
 -برنمـامج الترقمـية لوظمـيفة رئيمـس شئمـون ممـالية وإداريمـة ممن خمالل محاضـمـ رات وورش عمـمل عمن

"إدارة المعرفة".
 -28شارك بمحاضرة وورشة عمل في برنامج الترقية لوظيفــة مدير شئون مالية وإداريــة " القيـادة
التربوية " مديري التربية والتعليم بالجيزة في الفترة من .1821/0/10
 -22شـارك بمحاضرة وورشــة عمل في برنامج الترقية لوظيفـة رئيس قسم شئون مالية وإداريــة "
القيادة التربوية " مديرية التربية والتعليم بالجيزة يومي الثالثاء والخميس الفترة من
. 1821/22/11 ، 18
 -21شارك بمحاضرة وورشة عمل في برنامج الترقية لوظيفة رئيس قسم شئون مالية وإدارية "
التحفيز االدارى " مديرية التربية والتعليم بالجيزة يوم األحد 1821/21/12
 -22شارك بمحاضرة عمل في برنامج الترقية لوظيفة رئيس قسم شئون مالية وإدارية " التفويض
االدارى " مديرية التربية والتعليم بالجيزة يوم االثنين . 1821/21/14
 -22شارك في افتتماح وفعاليمة الممؤتمر المدولي الثمامن والثالثمون للمركمز القمومي للبحموث االجتماعيمة
والجنائية بعنوان قضايا التعليم في مصر في الفترة من 26 -20أبريل . 1822

المؤتمرات والندوات :
 شارك ببحث بعنوان" المناخ التنظيمي بكليمة التربيمة النوعيمة فمي مصمر ممن وجهمة نظمر أعضماء
هيئممة التممدريس" فممي المممؤتمر العلمممي األو ل لكليممة التربيممة النوعيممة –جامعممة القمماهرة " التعلمميم
النوعي وتحديث المجتمع " فبراير . 1882

 شارك ببحث بعنوان " دور كليات التربية النوعية في خدمة المجتمع " في المؤتمر العلمي الثماني
عشممر .المنعقممد فممي كليممة التربيممة جامعممة عممين شمممس بعنمموان " التعلمميم الغيممر النظممامي فممي القممرن
الحادي والعشرين في الفتـرة من  10-14ينايـر . 1884
 شارك ببحث بعنوان " تطبيق معايير اإلدارة المتميزة بمدار س التعليم االبتادائى فى مصر " في
المؤتمر الثانوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية باالشمتراك ممع
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كليممة التربيممة ببنممي سممويف " االعتممماد وضمممان جممودة المؤسسممات التعليميممة " كليممة التربيممة ببنممي
سويف – جامعة القاهرة في الفترة من  10-14يناير . 1880
 شارك الحضور بالمؤتمر الدولي الثالث للبحوث العلمية و تطبيقاتها – جامعة القاهرة -فمي الفتمرة
 0 – 2مايو  1882م.
 شممارك بالحضممور فممي المممؤتمر الممدولي األول لمركممز ضمممان الجممودة و االعتممماد بجامعممة القمماهرة
بعنوان" الجودة و االعتماد بمين الواقمع و الطموحمات " يموم  20ابريمل  1880بقاعمة االحتفماالت
الكبرى بجامعة القاهرة .
 شارك بالحضور بالمؤتمر الدولي الرابمع الخماص للبحموث العلميمة وتطبيقهما بجامعمة القماهرة فمي
الفترة من  20-26ديسمبر .1880
 يشارك بالحضور واألبحاث في المؤتمرات السمنوية للجمعيمة المصمرية للتربيمة المقارنمة واإلدارة

التعليميـة .
 شارك بالحضور في حفل تخريج الدفعة الخامسة بمشروع "تنمية البحث العلممي" كليمة اإلعمالم،
جامعة القاهرة.
 قام بالمشاركة في عقد ندوات بمدرسة السادات التجريبية للغات بعنموان "اثمر المدراما التليفزيونيمة
على تربية النشء وفعاليات التعليم ومستقبل أفضل".
 شمارك ب الحضمور" البعممد الثقمافي فممى إعمداد المعلممم " التمى قممام بأعمدادها لجنممة التربيمة بممالمجلس
األعلى بالثقافة فى .1886/1/14
 شارك بالحضمور فمي ممؤتمر التربيمة و الثقافمة و اإلعمالم – دعموة للحموار – المذي عقمد فمي
المجلس األعلى للثقافــة يومي  22 - 21مايو  1886م .
 شارك بعقد ندوة" العنف عند األطفمال " بمدرسمة إليماس للغمات الخاصمة بحلموان محافظمة حلموان
يوم الخميس

الموافق.1828/22/22

 تممم موافقممة الجهممات المعنيممة علممى حضورسيادت مـه فعاليممات ملتقممى المدينممة المنممورة للفنممون
البصرية  2424هـ  1822 -م.

سابعا  :الدورات التدريبية :
** حضر واجتاز دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس :
 أخالقيات وآداب المهنة – الفترة من 1880/0/2 : 2/28م. تصميم مقرر– الفترة من 1886/22/12 : 22/26م . الجوانب القانونية للجامعات – الفترة من 1886/21/10 : 21/22م. إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا – الفترة من 1886/21/18 : 21/20م . -مهارات العرض الف عال – الفترة من 188 2/ 2 /0 : 2/1م
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 نظام الساعات المعتمدة في الفترة من1822/6/10م . مهارات االتصال في اتجاهات التعليم المختلفة  1822/21/12م . التخطيط االستيراتيجى في الفترة من  1/16إلى  1822/ 1/10م. النشر الدولي للبحوث العلمية فى الفترة من  0/10إلى  1822/0/12م.** حضر واجتاز دورات تدريبية في الجودة في الاتى:
 دورة تدريبية بعنوان "معايير التقرير السنوي للمؤسسة التعليمية" في الفترة  22مايو1882
 -كيفية كتابة البحث العلمي .

مناقشة الرسائــل العلميــة :
 نمماقش رسممالة ماجسممتير للدارسممة " هبممة عبممد الفتمماح مسممعد بعنمموان " إعممداد معلممم التربيممة الموسمميقيةبمصر في ضوء تحديات العصر ومتغيراته " في  1886م .
 شممارك فممي مناقشممة رسممالة الممدكتوراه للدراسممة "رشمما محمممد عبممد الممرحمن موسممى" بعنمموان "اإلدارةالمدرسمممية والصمممفية ودورهممما فمممي تحقيمممق أهمممداف منممماهج التربيمممة الفنيمممة بالمرحلمممة اإلعداديمممة فمممي
جمهورية مصر العربية ( دراسة ميدانية ) فى .1821/28/1

الإشــراف على الرسائـل العلمية:
 مهــارة اتخـاذ القرار وتــأثيرهــا على تصميم مــواقـ ف تعليميــة مستقبليـــة فى التــ ربيــة الفنيــةالنظامــية " خطة بحث "مقدمة من الدارســـة  /مــ روة يونس حسن محمد " المــدرس المساعـــد
" بقسم العلـــوم التربوية والنفسية للحصول على دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية تخصص
"مناهج وطرق التدريس التربية الفنية " .
 تصور مقترح للتنمية المهنية لمعلم التربية الموسيقية بجمهورية مصر العربية في ضوء االتجاهاتالعالمية والمعاصرة " خطة بحث "مقدمة من الدارسة  /هبه عبد الفتاح مسعد" المدرس المساعد "
بقسم العلوم التربوية والنفسية للحصول على دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية تخصص أصو ل
التربية الموسيقية.
الغناء الجماعي ودوره فى تنمية االنتماء الوطني لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى" خطة بحث مقدمة من الدارسة  /هبه هللا توفيق للحصـول على درجــة الماجستيــ ر فى التـ ربيـة
النوعية تخصص" أصول التربية الموسيقية "
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الإنتــاج العـلمـي:
م
1

مكان وتاريخ النشر

عنوان البحث

المنمممماخ التنظيمممممي بكليممممات التربيممممة المممؤتمر العلمممي األول بكليممة التربيممة النوعيممة – جامعممة القمماهرة – "التعلمميم
النوعية فمي مصمر "ممن وجهمة نظمر النوعي وتحديث المجتمع" فبراير .1882
أعضاء هيئة التدريس"

2

دور كليات التربية النوعية في خدمة المممؤتمر العلمممي الثمماني عشممر للجمعيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
المجتمع.

التعليمية باالشتراك مع مر كز تطوير التعليم الجمامعي "التعلميم غيمر النظمامي
فممي القممرن الحممادي والعشممرين"  10-14ينمماير 1884م كليممة التربيممة ،جامعممة
عين شمس.

3

"تطبيمممممق معمممممايير اإلدارة المتميمممممزة المممؤتمر السممنوي الثالممث عشممر للجم عيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
بمدارس التعليم االبتدائي في مصر" .التعليمية باالشمتراك ممع كليمة التربيمة ببنمي سمويف "االعتمماد وضممان جمودة
المؤسسممات التعليميممة" كليممة التربيممة ببنممي سممويف – جامعممة القمماهرة 10-14
يناير 1880م.

4

"دراسممممممة تحليليممممممة مقارنممممممة الدوار مجلة التربية تص درها الجمعيمة المصمرية للتربيمة المقارنمة واإلدارة التعليميمة
المعلم في عصر العولمة".

عضممو المجلممس العممالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممة ،السممنة التاسممعة ،العممدد
الثامن عشر يناير 1886م.

5

مجالس األمناء بالتعليم قبمل الجمامعي مجلة التربية تصدرها الجمعيمة المصمرية للتربيمة المقارنمة واإلدارة التعليميمة
بمصمممممر وبعمممممض المممممدول األجنبيمممممة عضممو المجلممس العممالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممة ،السممنة التاسممعة ،العممدد
"دراسة مقارنة"

6

دور اإلدارة المدرسممممية فممممي تفعيممممل مجلة التربية تصدرها الجمعيمة المصمرية للتربيمة المقارنمة واإلدارة التعليميمة
استخدام تكنولوجيا التعلميم بالممدارس عضممو المجلممس العممالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممة ،السممنة العاشممرة ،العممدد
االبتدائية" "دراسة ميدانية".

7

الحادي والعشرون عشر يوليو 1882م.

اختيمممار وتمممدريب ممممديري الممممدارس مجلة التربية تصدرها الجمعيمة المصم رية للتربيمة المقارنمة واإلدارة التعليميمة
الثانوية الصمناعية بمصمر فمي ضموء عضممو المجلممس العممالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممة ،السممنة الحاديممة عشممر ،
خبرات بعض الدول.

8

العشرون أغسطس 1886م.

العدد الثاني والعشرون مايو 1880م.

تطوير اإلدارة المدرسمية بمصمر فمي مجلممة التربيممة التممي تصممدرها الجمعيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
ضوء متطلبات العصر ومتغيراته

التعليميممة عضممو المجلممس العممالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممةة السممنة الحاديممة
عشر العدد الثالث و العشرين سبتمبر 1880م

9

عالقممة المشمماركة فممي صممنع القممرار مجلممة التربيممة التممي تصممدرها الجم عيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
باألنممماط القياديممة لمممديري المممدارس التعليمية عضو المجلس العالمي لجمعيات التربية المقارنة السنة الثالثة عشمر
االبتدائية في مصر " دراسمة ميدانيمة – العدد السابع و العشرون – فبراير  1828م
".
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 11تطمممموير القممممدرة المؤسسممممة لكليممممات مجلممة التربيممة التممي تصممدرها الجمعيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
التربيمممة النوعيمممة بمصمممر فمممي ضممموء التعليميممة عضممو المجلممس الع مالمي لجمعيممات التربيممة المقارنممة  1822للسممنة
المعايير القومية للتقويم واالعتماد

الثالث عشر – العدد الثامن والعشرون مايو 1828م

 11التربيممممة الجماليممممة بممممين االتجمممماهين مجلممة التربيممة التممي ت صممدرها الجمعيممة المصممرية للتربيممة المقارنممة واإلدارة
اإلسالمي والغربي دراسة مقـارنــة التعليمية ،عضو المجلس العالمي لجمعيمات التربيمة المقارنمة  ،السمنة الرابعمة
عشر العدد الثالث والثالثون ،أغسطس 1822م.
 12اإلبداع االدارى لدى مديري المدارس
االبتدائيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة المجلد الثامن عشر – العدد الثاني ابريل . 1821

مجلة دراسات تربوية واجتماعية التي تصمدرها كليمة التربيمة جامعمة حلموان

" الواقع -المأمول"
 13تطممممممموير األداء اإلداري بممممممممدارس مجلة دراسات تربوية واجتماعية التي ت صدرها كلية التربية جامعة حلوان -
التعلمممميم العممممام بمصممممر فممممي ضمممموء المجلد التاسع عشر -العدد الثاني ابريل . 1822
" إدارة المعرفة " تصور مقترح
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