السيــزة الذاتيـــت

C.V
االســـــــن محمود أبو النور عبد الرسول أبو النور.
تاريخ الويالد  2633/3/12م .
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة " التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة "
الوظيفت
الحاليت
والقائم بأعمال رئٌس مجلس القسم – كلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة القاهرة .
الذقيق
التخصص
التربٌــة المقارنــة واإلدارة التعلٌمٌــــة

الوؤهــالث العلويـــت:
 :دور ماٌو 2661م – كلٌة التربٌة فرع بنها -جامعة الزقازٌق .
 بكالورٌوس علوم وتربٌة الدبلوم المهنٌة فً التربٌة  :إدارة مدرسٌـة دور ٌونٌه 2661م– كلٌة التربٌة فـ رع بنهـا جامعة الزقازٌق الدبلوم الخاص فً التربٌة  :إدارة تعلٌمٌة  +علم نفس إكلٌنٌكً – سبتمبر 2661م– كلٌة التربٌــةفرع بنها – جامعة الزقازٌق .
 :تربٌةة مقارنةة وإدارة تعلٌمٌةة  -سةبتمبر 2661م  -كلٌةة التربٌةة -فةرع
 ماجسـتٌر فً الـتربٌـةبنها
جامعة الزقازٌق .
-دكتوراه الفلسفة فً التربٌــة  :تربٌــة مقارنــة وإدارة تعلٌمٌــة– 1002م -كلٌــة التربٌـة جامعة الزقازٌق

التـذرج الـوظيـفي:

 مدرس بوزارة التربٌة والتعلٌم من عام 2661م. معٌد بقسةم العلةوم التربوٌةة والنفسةٌة كلٌةة التربٌةة النوعٌةة بةدمٌا – وزارة التعلةٌم العةالً2661/1/22م.
 مةةدرس مسةةاعد بقسةةم العلةةوم التربوٌةةة والنفسةةٌة – كلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة بةةدمٌا  -جامعةةةالمنصورة 2666/1/3م.
 "مدرس مساعد" بقسةم العلةوم التربوٌةة والنفسةٌة بكلٌةة التربٌةة النوعٌةة  -جامعةة القةاهرة1002/20/2م.
 "مدرس "التربٌةة المقارنةة واإلدارة التعلٌمٌةة" كلٌةة التربٌةة النوعٌةة – جامعةة القةاهرة مةن1001/1/12م.
 "أستاذالتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة المساعد" كلٌة التربٌة النوعٌة –جامعة القاهرةمن 1006/1/ 12م
 قةةائم بأعمةةا ل رئةةٌس مجلةةس قسةةم العلةةوم التربوٌةةة والنفسةةٌة  -كلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة جامعةةةالقاهرة من. 1020/6/2م وحتى تارٌخـــه .

األًشطــــــــت وتتضوي اآلتي:

أًشطت داخل الكليـــت والجاهعت :
ٌ -2قوم بتدرٌس المواد التربوٌة التالٌة:
 المدخل إلى العلوم التربوٌة (الفرقة األولى ) . تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم فً م صر (الفرقة الثانٌة ). األصول الفلسفٌة للتربٌة (الفرقة الثالثة ). األصول االجتماعٌة للتربٌة (الفرقة الرابعة ). التربٌة المقارنة (الفرقة الرابعة ). نظم تعلٌمٌة مقارنة( دبلوم خاص) . نظم الجودة الشاملة فً التعلٌم ( تأهٌلً دكتوراه ). التربٌة الجمالٌة ( دبلوم خاص ). -التنمٌة المهنٌة للمعلم ( تأهٌلً دكتوراه ) .

-1أمـٌن مجـلس ق ـسم الـ علوم التـ ربوٌة والنفسٌة فً الفتـ رة مـن1003 – 1001/1002:
1002/م
-1عضــو لجنــة االختبا رات الشخصٌـــة بالكلٌــة من 1001/1002م ثم رئٌســا ً للجنــة من العــام
الجامعى 1022-1020وحتى تارٌخـــه .
-1عضــو كنتــ رول الفرقة الرابعـــة فً الفترة من  – 1001/1002وحتى أكتوبـــر 1002م .
 -2رئٌس كنترول الفرقـة الثالث ـة للعام الجامعً  1003/1002م  -ومن العام الدراسً 1006
 1020/وحتى تارٌخه ..
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 - 3عضـو لجنــة كنتــ رول االختبـارات الشــامل ـة لمرحلــه الدكتـوراه ( فنٌــة  +موسٌقٌ ـــة) للعـام
الجـامعً 1001 /1002م.
 -2عضو لجنة المكتبة للعامٌن الدراسٌٌن 1002/1001 ، 1001/1001م 1021/ 1021 ،م.
 - 1شارك مع فرٌق بحثً من المركـ ز القومـً للبحـوث فً إجــ راء بحث بعنــوان "معلومــات
واتجاه ات لبة كلٌة التربٌة النوعٌة تجاه التغذٌة بعنصر الكالسٌوم وممارسة الرٌاضة "تأثٌر
البرنامج التغذوي الممتد" وتم ت بٌقه بالكلٌة.
 -6عضـو مجلس قســم العلـوم التربوٌـــة والنفسٌـــة من العــام الدارس ى  1001-1002وحتى
 1020-1006ثم رئٌسا ً لمجلس القسم حتى تارٌخه .
-20عضو مجلس الكلٌة للعام الدراسً .1001/1002م
 -22أمٌن مجلس الكلٌة للعام الجامعً  .1021/1022 – 1022/1020م
 -21عضو مجلس الكلٌة للعام الجامعً  1022/1020حتى تارٌخه .
-21عضو هٌئة تدرٌس مثالً بكلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة القاهرة. 1006 / 1001 -
-21عضو وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلٌة مسئـول معٌــار " الهٌكل التنظٌمً " وحتى
 1021 /1021م .
 -22عضو لجنة الحكماء لحل المنازعات الخاصة بأخالقٌات المهنة لعضو هٌئة التدرٌس
 -23مسئول فً وحدة ضمان الـجـودة واالعـتماد بالكـلٌة عن التقــارٌر السنوٌـــة منذ التقرٌــــ ر
األول عام  1002 /1003وحتى التقرٌر الرابع  ،ومازال عضواً بالوحدة حتى تارٌخه.
-22عـضـــو كـنتـرول الـدراسـ ـات الـعلـٌا ( الدبلومات ) بكلٌــة اآلداب– جامعة القاهــ رة– دور
ٌــونــٌو  1006م
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 -21مستشار لجنة الجوالــة بالكلٌـــة للعـــام الجــامعً  1020/1006م .
 – 26شــارك فً إعداد الئحــة الدراســات العــلٌا بنظــام الساعـــات المعتمــدة بقســم العلــوم
التربوٌـــة والنفسٌــة لمرحلــة الــدراســـات العلٌــا 1006م ثم شارك فى تنفٌذها بصفتــه
رئٌسا ً لمجلس القسم وحتى تارٌخه .
 -10رئةةٌس لجةةان االختبةةارات الشخصةةٌة لل ةةالب المتقةةدٌن للدراسةةات العلٌةةا ( دبلةةوم خةةاص -تةةأهٌلً -
دكتوراه ).
 -12عضو كنترول الدراسات العلٌا " الدبلومات" -دور ٌونٌو 1006م  -كلٌة اآلداب – جامعة القاهرة .

 -11عضو لجنة شئون التعلٌم وال الب بالكلٌــة للعام الجامعً  1022/1020م وحتى تارٌخه .
 -11عضو لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة للعام الجامعً  1022 /1020م وحتى تارٌخه .
 -11عضو مكتب التربٌة العملً للعام الجامعً  1020/1006م وحتى 1021-1022م .
 -12عضو لجنة إعداد الخ ة اإلستراتٌجٌة "البحثٌة" بالكلٌة .
 -13قائم بأعمال رئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة من  1020/6/2م وحتى تارٌخه .
ٌ - 12ساهم فً سٌمٌنار قسمً التربٌة الفنٌة والتربٌة الموسٌقٌة بالكلٌة .
 -11عضو مجلس إدارة وتحرٌر مجلة " بحوث التربٌة النوعٌة " التً تصدرهـا كلٌــة التربٌة
النوعٌة – جامعة القاهرة وٌشارك فً تحكٌم بعض األبحاث الواردة إلٌها بداٌة من العام
الجامعً  1021/1022م وحتى تارٌخه .
 -16عضو تشكٌل مجلس التأدٌب اإلستئنافى لل الب بالكلٌة للعام الجامعً 1021/1022م .
 -10عضـــو كنـــترول االختبــار الشامــل لمرحلـــة الدراســــات العلٌـــا " الدكتوراه " للـعــام
الجــامعـً 1021/1022م .
 -12عضو لجنة اختٌــار ال الب المثالً فً الفترة من – 1021/ 1021 – 1021/ 1022
1021/1021م
 – 11حضــ ر ورشـــة عـمل عن تفعٌـــ ل الخ ـة البحثٌـة لجامعـة القاهــ رة  2013-1021كأحـد
المنسقٌن للخ ة البحثٌة للكلٌة و كرئٌس لقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة التً تم عقدها
بقاعـــة المؤتمــ را ت بالمدٌنــة الجامعٌة بجامعـــة القاهرة األربعــاء الموافــق 20أبرٌــ ل
 1021من الساعة "العـاشرة " صبــاحا ً .
 -11حضور ندوة بعنوان"التوعٌة بثقافة الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً"وذلك ٌوم االربعاء
الموافق . 1021/22/21
 -11حضور ورشة عمل بعنوان"التوعٌة بثقافة الخ ة اإلستراتٌجٌة" للكلٌة وذلك ٌوم الخمٌس
الموافق. 1021/22/21
 -12مسئول عن لجنة إدارة الوقت واألزمات أحدى لجان تنظٌم المؤتمر الدولً األول التً
تعقدها كلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة القاهرة فً الفترة من  10- 11أبرٌل . 1021
أًشطت خارج الكليــت والجاهعت :
ٌ -2تعـاون مع مـدٌـ رٌة التـ ربٌة والتـ علـٌم بالجـٌزة فً تدرٌـ ب القٌـادات اإلدارٌـة حٌث شـارك
فً اآلتـً:
 برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس شئون مالٌة وإدارٌة من خالل محاضرات وورش عملعن "مواقف وت بٌقات فً عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة ".
 برنامـج الترقٌة لوظٌفة وكـٌل شئون مالٌة وإدارٌة من خالل محاضرات وورش عملعن "اإلشراف اإلداري التربوي".
 برنامج الترقٌة لوظٌفة ناظر مدرسة ابتدائً من خالل محاضرات عن خ وات"البحث العلمً".
 برنامج الترقٌة لوظٌفة مدٌر مرحلة تعلٌم عام من خالل محاضرات وورش عمل عن"المتابعة والرقابة وتقٌٌم األداء".
 برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس قسم بالتعلٌم العام أو ما ٌعادلها من خالل محاضراتوورش عمل عن "حل المشكالت اإلدارٌة باستخدام التفكٌر واالبتكار".
 ٌشارك بمحاض رات وورش عمل فً برنامج الـترقٌة لوظـٌفة وكٌل قسم تعلٌم عام"كٌفٌة إعداد البحث العلمً".
 كما شـارك بمحاضرات وورش عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفــة مـدرس أو ل ثانوي عن" كٌفٌــة إعــداد البحث العلمــ ً"  ،وبرنامــج الـترقٌــة لوظـٌفــة مــدرس أو ل ثانــوي
عـــام ووكٌــ ل إعــدادي عـن "االتصاالت اإلدارٌـــة".
 شـارك بمحاضـرات ورش عمـل فً برنامج الـترقـٌة لوظـٌفــة وكٌل إعدادي من الفتــ رةمن (1002/21 / 21-22م ) عن "االتصاالت اإلدارٌــة ".
 شــارك فً برنامج الترقٌة لوظٌفــة مدٌـ ر إدارة تعلٌم عــام بمحاضرة وورشــة عمــ ل عناإلدارة المتمٌزة فً الفترة 1001/1/1م .
 شــــ ارك فً برنامج الترقٌة لوظٌفة أخصائً تدرٌس عن محـــاضــــ رة ورشـــــة عمل"ت وٌـــ ر األداء اإلداري" فً الفترة من 1001/2/1م .
 -1قام بإلقــ اء محاضرة بعنوان "دور األبناء نحو اآلباء" بمدرسة السادات التجرٌبٌة للغات
إدارة العمرانٌة – محافظة الجٌزة.
- -1قام بإلقــ اء محاضرة بعنوان "مشكالت النظام التعلٌمً فً مصر" مدرسة أم األب ال
الثانوٌة بنات ال البٌة الهرم – إدارة العمرانٌة التعلٌمٌة – بمحافظة الجٌزة.
- 1قام بإلقــ اء محاضرات حول اإلدمان بعنوان" تربٌة األبناء فً عصر العــولمة " بمركــ ز
شبــاب برشوم الكبرى – ــوخ – قلٌوبٌة.
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-2قــام بالمشاركـــة فً افتتــاح معــ رض القاهرة الدولً الثانً والعشرٌن لكتب األ فــال
األربعــــاء فً1002/22/10م .
ٌ -3تم اسـتضافتـه فً بعض البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة للمساهمة بالرأي فً بعض القضاٌا
التربوٌة .
ٌ -2ساهم بالرأي فً بعض القضاٌا التعلٌمٌة والتربوٌة فً ب عض المجالت والصحف المصرٌة.
 -1تعــاون مع مدٌرٌـــة التربٌة والتعلٌم بمحافظة"  3أكتوب ر" فً تدرٌب القٌـــادات اإلدارٌة
حٌث شارك فً برنـامج الترقـٌة لوظـٌفة رئٌـس شئـون مـالٌة وإدارٌـة من خالل محاضــ رات
وورش عـمل عن "إدا رة المعرفة".
 -6شارك بمحاضرة وورشة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفــة مدٌر شئون مالٌة وإدارٌــة " القٌـادة
التربوٌة " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة فً الفترة من 1021/2/11م.
 -20شـارك بمحاضرة وورشــة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفـة رئٌس قسم شئون مالٌة وإدارٌــة "
القٌادة التربوٌة " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌومً الثالثاء والخمٌس الفترة من
1021/22/11 ، 10م .
 -22شــ ارك بمحاضرة وورشة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس قسم شئون مالٌـــة وإدارٌــة "
التحفٌز اإلداري " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌوم األحد  1021/21/11م.
 -21شارك بمحاضرة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس قسم شئون مالٌة وإدارٌة " التفوٌض
اإل دارى " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌوم االثنٌن  1021 /21/11م .
 -21شـــارك فً افتتاح وف عالٌــة المؤتمـــ ر الدولً الثامن والثالثـــون للمـ ركز القـومً للبحــوث
االجتماعٌة والجنائٌة بعنوان قضاٌا التعلٌم فً مصر فً الفترة من  23 -22أبرٌل . 1021
-21شــارك فً فعالٌــات المؤتمر العلمً السنوي الحادي والعشرٌن للجمعٌــة المصرٌـــة للتربٌــة
المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة " التعلٌم والتحدٌث فً دول االتحاد االوربى" والذي عقد بقاعة
المؤتمرات بدار الضٌافة بجامعة عٌن شمس ٌوم  11نوفمبر  1021م .
 -22شـــارك بمحاضرة وورشة عمل فً برنامج الترقٌــــة لوظٌفة رئٌس قسم تعلٌم فنى" التخ ٌ
االدارى " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌوم السبت . 1021/2/22
 -23شــارك بمحاضرة وورشة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس قسم تعلٌم عام " فن االدارة
والقٌادة " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌوم السبت . 1021/2/12
 -22شـــا رك بمحاضرة وورشة عمل فً برنامج الترقٌة لوظٌفة رئٌس قسم تعلٌم عام " فن اإلدارة
والقٌادة " مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة ٌوم األحد . 1021/ 3 /22

الوؤتوزاث والٌذواث :



شارك ببحث بعنوان" المناخ التنظٌمً بكلٌةة التربٌةة النوعٌةة فةً مصةر مةن وجهةة نظةر أعضةاء
هٌئةةة التةةدرٌس" فةةً المةةؤتمر العلمةةً األول لكلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة –جامعةةة القةةاهرة " التعلةةٌم
النوعً وتحدٌث المجتمع " فبراٌر  1001م .
شارك ببحث بعنوان " دور كلٌات التربٌة النوعٌة فً خدمة المجتمع " فً المؤتمر العلمً الثةانً
عشةةر .المنعقةةد فةةً كلٌةةة التربٌةةة جامعةةة عةةٌن شةةمس بعنةةوان " التعلةةٌم الغٌةةر النظةةامً فةةً القةةرن
الحادي والعشرٌن فً الفتـرة من ٌ 12-11ناٌـر  1001م .
شارك ببحث بعنوان " ت بٌق معاٌٌر اإلدارة المتمٌزة بمدار س التعلٌم االبتدائً فً مصةر " فةً
المؤتمر الثانوي الثالث عشر للجمعٌة المصرٌة للتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة باالشةتراك مةع
كلٌةةة التربٌةةة ببنةةً سةةوٌف " االعتمةةاد وضةةمان جةةودة المؤسسةةات التعلٌمٌةةة " كلٌةةة التربٌةةة ببنةةً
سوٌف – جامعة القاهرة فً الفترة من ٌ 12-11ناٌر  1002م .
شارك فً افتتاح وفاعلٌة المؤتمر الدولً الثالةث للبحةوث العلمٌةة و ت بٌقاتهةا – جامعةة القةاهرة-
فً الفت رة  2 – 1ماٌو  1002م.
شارك فً افتتاح وفاعلٌة المؤتمر الدولً األول لمركز ضمان الجودة و االعتماد بجامعةة القةاهرة
بعنةةةوان" الجةةةةودة و االعتمةةةةاد بةةةٌن الواقةةةةع و ال موحةةةةات " ٌةةةوم  22ابرٌةةةةل  1001م بقاعةةةةة
االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة .
شارك فً افتتاح وفعالٌة المؤتمر الدولً الرابع الخاص للبحوث العلمٌة وت بٌقها بجامعة القةاهرة
فً الفترة من  21- 23دٌسمبر  1001م .
ٌشارك بالحضور واألبحاث فً المؤتمرات السةنوٌة للجمعٌةة المصةرٌة للتربٌةة المقارنةة واإلدارة
التعلٌمٌـة .
قام بالمشاركة فً عقد ندوات بمدرسة السادات التجرٌبٌة للغات بعنةوان "اثةر الةدراما التلٌفزٌونٌةة
على تربٌة النشء وفعالٌات التعلٌم ومستقبل أفضل".



شــةةـارك فةةى فاعلٌةةة نةةدوة بعنةةوان"البعـةةـد الثقةةافً فةةً إعةةداد المعلةةم " التةةً قةةام بأعدادهـةةـا لجنـةةـة
التربٌة بالمجلس األعلى بالثقافة فً 1006 /1/11م .
شـــارك فً افتتاح وفاعلٌة مؤتمر التربٌة و الثقافةة و اإلعةالم – دعةوة للحةوار – الةذي عقةد فةً
المجلس األعلى للثقافــة ٌومً  21 - 21ماٌو  1006م .
شـــارك بعقد نــدوة" العنةف عنةد األ فةال " بمدرسةة إلٌـةـاس لـلغـةـات الخاصةة بحلةوان محافظةة
حلوان ٌوم الخمٌس الموافق 1020/22/22م
شةـارك فةةً افتتةةاح وفعالٌةةة المةؤتمر الة دولً الثةةامن والثالثةةون للمركةز القةةومً للبحةةوث االجتماعٌةةة
والجنائٌة بعنوان قضاٌا التعلٌم فً مصر فً الفترة من 23 -22أبرٌل  1021م
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 شارك بمحاضرة وورشة عمل عةن " التخ ةٌ االدارى لترقٌةة رئةٌس قسةم فنةً " بمدٌرٌةة التربٌةة
والتعلٌم بالجٌزة الموافق ٌوم السبت الموافق . 1021/2/22

الذوراث التذريبيت :

حضر واجتـاز دورات تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس االتٌـــة :

 أخالقٌات وآداب المهنــة – الفترة من 1002/1/2 : 2/10م. تصمٌم مقرر– الفترة من 1003/22/12 : 22/26م . الجوانب القانونٌة للجامعات – الفترة من 1003/21/12 : 21/22م. إعداد وكتابة البحوث العلمٌة ونشرها دولٌا – الفترة من 1003/21/10 : 21/21م . مهارات العرض الف عال الفترة من 100 2/ 2 /2 : 2/1م نظم االمتحانات فً الفترة من  22 -22دٌسمبر  1001م. نظام الساعات المعتمدة فً الفترة من1022/3/12م . مهارات االتصال فً اتجاهات التعلٌم المختلفة  1022/21/12م . التخ ٌ االستٌراتٌجى فً الفترة من  1/13إلى  1021/ 1/11م. النشر الدولً للبحوث العلمٌة فً الفترة من  2/12إلى  1021/2/12م. نظم االمتحانات وتقوٌم ال الب فً الفترة من  1021/ 22/2 – 22/3م . إدارة الفرٌق البحثً فً الفترة من 1021/ 21/ 1 -21/1م . تنظٌم المؤتمرات العلمٌة فً الفترة من  1021/ 2/1 – 2/2م.حضز واجتـاس دوراث تذريبيـــت في الجودة في االتى:

 دورة تدرٌبٌة بعنوان "معاٌٌر التقرٌر السنوي للمؤسسة التعلٌمٌة" فً الفترة  12ماٌو  1002م. ورشة عمل بعنوان" معاٌٌر االعتماد للهٌئة القومٌة فً الفترة 21مارس 1020م. -ورشة عمل بعنوان " معاٌٌر الدارسة الذاتٌة والتقرٌر السنوي فً الفترة 16دٌسمبر1020م.

إ شـزاف و هٌاق شـت"
ويتضوـــي :

الزسا ئـل العلوي ــت "

 -2اإلشــراف على الرسائـل العلمٌـة:

التــ ربٌــة

مسعد

خ ـة

 مهــارة اتخـاذ القرار وتــأثٌرهــا على تصمٌم مــواقـ ف تعلٌمٌــة مستقبلٌـــة فىالفنٌــة النظامــٌة " خ ة بحث " مقدمة من الدارســـة  /مــ روة ٌونس حسن محمد
" المــدرس المساعـــ د" بقسم العلـــوم التربوٌة والنفسٌة للحصول على دكتوراه الفلسفة
فى التربٌة النوعٌة تخصص "مناهج و رق التدرٌس التربٌة الفنٌة " .

 تصور مقترح للتنمٌة المهنٌة لمعلم التربٌة الموسٌقٌة بجمهورٌة مصر العربٌة فً ضوءاالتجاهةةات العالمٌةةة المعاصةةرة " خ ةةة بحةةث "مقدمةةة مةةن الدارسةةة  /هبةةه عبةةد الفتةةاح
" المدرس المساعد "بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للحصول على دكتوراه الفلسفة فً
التربٌة النوعٌة تخصص التربٌة الموسٌقٌة.
"الغناء الجماعً ودوره فى تنمٌة االنتماء الو نً لدى تالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌماالساسى"خ ة بحث مقدمة من الدارسة  /هبه هللا توفٌق للحصـول على درجة
الماجستٌ ر فً التربٌة النوعٌة تخصص" أصول التربٌة الموسٌقٌة " .
 برنــامج مقتــ رح للتربٌة الفنٌة مةن منظةور مجتمعةً لتحقٌةق فـةـ رص عمةل الشبــةـاب "بحث مقدمة من الدارس  /فوزى ابراهٌم محمد السٌد ابو جلهوم تخصص مناهج و رق
تدرٌس التربٌة الفنٌة ،للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فً تربٌة النوعٌة .
 النشا الموسٌقى ودوره فً مواجهه العنف بمدارس التعلٌم االساسى بمصر " دراسةمٌدانٌة بمحافظة القاهرة " تخصص " أصول التربٌة الموسٌقٌة ،خ ة بحث مقدمة من
الدارس  /احمد ماجد السٌد محمد للحصول على درجة الماجستٌر فى التربٌة النوعٌة

 -1مناقشة الرسائـل العلمٌة:

 نةةةاقش رسةةةالة ماجسةةةتٌر للدارسةةةة " هبةةةة عبةةةد الفتةةةاح مسةةةعد بعنةةةوان " إعةةةداد معلةةةم التربٌةةةةالموسٌقٌة بمصر فً ضوء تحدٌات العصر ومتغٌراته " فً  1006م .
 شارك فً مناقشة رسةالة الةدكتوراه للدراسةة "رشةا محمةد عبةد الةرحمن موسةى" بعنةوان "اإلدارةالمدرسةةةٌة والصةةةفٌة ودورهةةةا فةةةً تحقٌةةةق أهةةةداف منةةةاهج التربٌةةةة الفنٌةةةة بالمرحلةةةة اإلعدادٌةةةة فةةةً
جمهورٌة مصر العربٌة ( دراسة مٌدانٌة ) فً 1021/20/1م .
 شارك فى مناقشة رسةالة ماجسةتٌر للةدارس  /أحمةد محمةد صةدٌق مهنةى بعنةوان " أسةالٌب إدارةاالحتٌاجةةات المهنٌةةة لمعلمةةً الحلقةةة األولةةى مةةن التعلةةٌم األساسةةً فةةً ضةةوء االتجاهةةات العالمٌةةة
المعاصرة  -.كلٌة التربٌة با السماعلٌة ،جامعة قناة السوٌس الموافق الخمٌس . 1022/1/2
 شةةارك فةةً لجنةةة الحكةةم والمناقشةةة ل رسةةالة ماجسةةتٌر بعنةةوان " تنمٌةةة الكفاٌةةات اإلدارٌةةة لمةةدٌريالمدارس التجرٌبٌةة الرسةمٌة للغةات فةً بعةض محافظةات جمهورٌةة مصةر العربٌةة تخصةص إدارة
تربوٌةةة وسٌاسةةٌات التـعلٌةةـم  .المقدمةةة مةةن الدارسةةة  /عةةزه محمةةود رشةةاد -كلٌةةة التربٌةةة – جامعةةة
الفٌوم . 1022/22/12
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الٌقابـاث والجوعيـاث العلويـت :

 عةةةةـضو الـجمـعٌـةةةةـة الـمصةةةةـ رٌة للـتــ ربٌةةةةـة المـقارنةةةةـة واإلدارة التعـلٌمٌةةةةـة ،و ٌشـةةةةـارك فةةةةًمؤتمــ راتهـا السنوٌــــة .
اإلنتــاج العـلمـي:
م
1

عٌواى البحث

هكاى وتاريخ الٌشز

2

دور كلٌةةةات التربٌةةةة النوعٌةةةة فةةةً خدمةةةة
المجتمع.

3

"ت بٌةةق معةةاٌٌر اإلدارة المتمٌةةزة بمةةدارس
التعلٌم االبتدائً فً مصر".

4

"دراسةة تحلٌلٌةة مقارنةة الدوار المعلةم فةً
عصر العولمة".

5

مجةةةالس األمنةةةاء بةةةةالتعلٌم قبةةةل الجةةةةامعً
بمصر وبعض الدول األجنبٌةة "دراسةة
مقارنــة"
دور اإلدارة المدرسةةٌة فةةً تفعٌةةل اسةةتخدام
تكنولو جٌةةةا التعلةةةٌم بالمةةةدارس االبتدائٌةةةة .

7

اختٌار وتةدرٌب مةدٌري المةدارس الثانوٌةة
الصناعٌة بمصر فً ضةوء خبةرات بعةض
الدول.
ت وٌر اإلدارة المدرسٌة بمصر فةً ضةوء
مت لبات العصر ومتغٌراته

9

عالقة المشاركة فً صنع القةرار باألنمةا
القٌادٌةةة لمةة دٌري المةةدارس االبتدائٌةةة فةةً
مص ر "دراسة مٌدانٌة " .

المةةؤتمر العلمةةً الثةةانً عشةةر للجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌة باالشتراك مع مر كز ت وٌر التعلٌم الجامعً "التعلةٌم غٌةر النظةامً
فً القةرن الحةادي والعشةرٌن" ٌ 12-11نةاٌر 1001م كلٌةة التربٌةة ،جامعةة
عٌن شمس.
المةةؤتمر السةةنوي الثالةةث عشةةر للجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌة باالشتراك مةع كلٌةة التربٌةة ببنةً سةوٌف "االعتمةاد وضةمان جةودة
المؤسسةةات التعلٌمٌةةة" كلٌةةة التربٌةةة ببنةةً سةةوٌف – جامعةةة القةةاهرة 12-11
ٌناٌر 1002م.
مجلة التربٌة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للتربٌةة المقارنةة واإلدارة التعلٌمٌةة
" عضةةو المجلةةس العةةالمً لجمعٌةةات التربٌةةة المقارنةةة" السةةنة التاسةةعة ،العةةدد
الثامن عشر ٌناٌر 1003م.
مجلة التربٌة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للتربٌةة المقارنةة واإلدارة التعلٌمٌةة
"عضو المجلس العةالمً لجمعٌةات التربٌةة المقارنةة" ،السةنة التاسةعة ،العةدد
العشرون أغس س 1003م.
مجلة التربٌة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للتربٌةة المقارنةة واإلدارة التعلٌمٌةة
"عضو المجلس العالمً لجمعٌةات التربٌةة المقارنةة" ،السةنة العاشةرة ،العةدد
الحةادي والعشةرون عشةر ٌولٌةو 1002م .بحةث مشةترك مةع د /سةامٌة علةةى
محمد " مدرس " تكنولوجٌا التعلٌم بالكلٌة.
مجلة التربٌة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للتربٌة المقارنةة واإلدارة التعلٌمٌةة
"عضو المجلس العالمً لجمعٌات التربٌة المقارنةة" ،السةنة الحادٌةة عشةر ،
العدد الثانً والعشرون ماٌو 1001م.
مجلةةة التربٌةةة التةةً تصةةدرها الجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌة عضو المجلةس العةالمً لجمعٌةات التربٌةة المقارنةة ،السةنة الحادٌةة
عشر العدد الثالث و العشرٌن سبتمبر 1001م
مجلةةة التربٌةةة التةةً تصةةدرها الجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌة" عضو المجلةس العةالمً لجمعٌةات التربٌةة المقارنةة" السةنة الثالثةة
عشر – العدد السابع و العشرون – فبراٌر  1020م
مجلةةة التربٌةةة التةةً تصةةدرها الجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌة "عضو المجلس العالمً ل جمعٌةات التربٌةة المقارنةة"  1022للسةنة
الثالث عشر – العدد الثامن والعشرون ماٌو 1020م
مجلةةة التربٌةةة التةةً تصةةدرها الجمعٌةةة المصةةرٌة للتربٌةةة المقارنةةة واإلدارة
التعلٌمٌةةة "،عضةةو المجلةةس العةةالمً لجم عٌةةات التربٌةةة المقارنةةة"  ،السةةنة
الرابعة عشر العدد الثالث والثالثون ،أغس س 1022م.
مجلة دراسات تربوٌة واجتماعٌة التً تصدرها كلٌة التربٌةة جامعةة حلةوان
المجلد الثامن عشر – العدد الثانً ابرٌل  1021م .

6

المنةةاخ التنظٌمةةً بكلٌةةات التربٌةةة النوعٌةةة المةةؤتمر العلمةةً األول بكلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة – جامعةةة القةةاهرة – "التعلةةٌم
فةً مصةر "مةةن وجهةة نظةةر أعضةاء هٌئةةة النوعً وتحدٌث المجتمع" فبراٌر 1001م .
التدرٌس"

"دراسة مٌدانٌة".
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 11ت ةةةةوٌر القةةةةدرة المؤسسةةةةٌة لكلٌةةةةات التربٌةةةةة
النوعٌةةة بمصةةر فةةً ضةةوء "المعةةاٌٌر القومٌةةة
للتقوٌم واالعتماد"

 11التربٌةة الجمالٌةةة بةةٌن االتجةةاهٌن اإلسةةالمً
والغربً "دراسة مقـارنــة"
 12اإلبةةةداع االدارى لةةةدى مةةةدٌري المةةةدارس
االبتدائٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
" الواقع -المأمول"

 13ت وٌر األداء اإلداري بمدارس التعلٌم العام مجلة دراسات تربوٌة واجتماعٌة التً ت صدرها كلٌة التربٌةة جامعةة حلةوان
 المجلد التاسع عشر -العدد الثانً ابرٌل  1021م .بمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوء
إدارة المعرفة "تصور مقترح"
 14الصراع التنظٌمً وأسالٌب إدارته ببعض بحث مقبول للنشر بمجلةة التربٌةة التةً تصةدرها الجمعٌةة المصةرٌة للتربٌةة
المقارنةةةة واإلدارة التعلٌمٌةةةة" عضةةةو المجلةةةس العةةةالمً لجمعٌةةةات التربٌةةةة
كلٌات التربٌة النوعٌة فى مصر " من وجهه المقارنة".
نظر أعضاء هٌئة التدرٌس".
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15
16
17
18

تمكٌن المدٌرٌن كمدخل النضبا المدرسةة بحةث مقبةةول للنشةةر بمجلةةة " دراسةةات تربوٌةةة واجتماعٌةةة " كلٌةةة التربٌةةة –
جامعة حلوان المجلد العشرون – العدد الرابع – أكتوبر  1021م.
الثانوٌة العامة فً مصر
" دراسة مٌدانٌة بمحافظة الجٌزة " .
دراسةةة مقارنةةة لبةةرامج التربٌةةة اإلعالمٌ ةة بحث مقبول للنشر بمجلة كلٌة التربٌة جامعة بنها .
تارٌخ تحرٌر قبول النشر . 1022/1/10
المدرسةةةٌة فةةةً كةةةل مةةةن المملكةةةة المتحةةةدة
وكنةةةةةدا والوالٌةةةةةات المتحةةةةةدة األمرٌكٌةةةةةة
وإمكانٌة اإلفادة منها فً مصر "
ت ةةةةوٌر العمةةةةل اإلداري بكلٌةةةةات التربٌةةةةة بحث مقبول للنشر بمجلة اإلدارة التربوٌة التةً تصةدرها الجمعٌةة المصةرٌة
النوعٌة بمصر فً ضةوء مت لبةات اإلدارة للتربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة .
تارٌخ تحرٌر قبول النشر . 1022/1/12
اإللكترونٌةةةة " د راسةةةة حالةةةة كلٌةةةة التربٌةةةة
النوعٌة – جامعة القاهرة ".
ت ةةةوٌر بةةةرامج التأهٌةةةل المهنةةةً للمعةةةاقٌن بحث مقبول للنشر بمجلة كلٌة التربٌة جامعةة بورسةعٌد العةدد السةابع عشةر
سةةمعٌا ً بمصةةر علةةى ضةةوء خبةةرات بعةةض ٌناٌر  . 1022تارٌخ تحرٌر قبول النشر . 1022/ 2/ 21
الدول " دراسة مقارنة "
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