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 لشرية الراتّةامكُنات 

 

 .  ظدضّةأَاًل: البّانات ال

 التعلّمّة َالتدزِشّة.نظةة : األنًّاثا

 . (املظازكة يف اجملالص َادتاى ادتامعّة َالعلمّةاألنظةة ادتامعّة ): ثالجًا

 ادتامعة.: خدمة زابعاًًً

 : خدمة اجملتمع.خامشًا

 : األنظةة العلمّة َالبخجّة.سادسًا

 : حتكّم البخُخ داخل ادتامعة َخازدًا.سابعاًًً

 .م 9109ثامهاًً: حبُخ  علمّة قام  صاحب الشرية بهظسيا قبل عام 

 .م  9109حبُخ  علمّة قام  صاحب الشرية بهظسيا يف عام تاسعًا: 

 .املظازكة فى  املؤمتسات عاطسًا: 

 .حادى عظس : املظازكة فى  الهدَات ََزش العمل

 .دَزات تدزِبّة ضمو مظسَع تهمّة قدزات أعضاء يّئة التدزِص:  عظس ثانى

               .املظازكة يف َضع  ارتةة البخجّة للكشم: عظسثالح 

 .كتب باللغة العسبّةعظس:  زابع  

 .اآلىلمًازات اذتاسب عظس:  خامص

 .اهلُاِات َاألنظةـــــة  عظس:سادض   
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 :  أَاًل :البّانات الظدضـّة

 عبد الباسط  حمند  دياب  شـحاتـه  االســـــــــــــم

 و 1968/  11/ 6  تازِذ املّالد

 مصر –سوهاج    –جهيية   ستـل املـّـــالد

 مشلــه   الدِــــــــانـــة

 مصــــــرى  ادتهــشــــّــة

اذتالة 

 االدتماعّة
 متزوج و يعول 

املُقف مو 

 التذهّد
 أدى اخلدمة العشكرية

 26811062600736 زقم البةاقــــــــة

 عــهــُاى املـساســـلـة
مجهورية مصر   -جامعة سوهاج   -كلية الرتبية   -قشه  الرتبية  املقارىة  و اإلدارة  التعلينية  

 82524ص . ب :  -العربية  

 تـلــّــــفــــُى
 +201123326339           +   حمنـول :20934607717ميـزل :   

 + 201014145616+   حمنول  : 20934601932عنـل :   

                                                                                         adiab68@yahoo.com بسِد إلكرتَنْ

 جامعة سوىاج –أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية بكمية التربية :   الُظّفة اذتالّة

                                           الشرية العلمّة : 

 : تربية  مقارنة  و إدارة  تعميمية  التدضط العـام 
  : تربية مقارنة  و إدارة  تعميمية التدضط الدقّل 

 : مُضـُع املادشتري 

o  االتجاىات العالميةبعض مشكالت إدارة كميات التربية في جميورية مصر العربية في ضوء بعض لدراسة 
 ة.المعاصر 

 : ٍمُضـُع الدكتُزا 

o  مكان اإلفادة منيا فى دراسة مقارنة لنظم تربية الطالب الموىوبين فى الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وا 
 جميورية مصر العربية

 ظًادات العلمّة:َال املؤيالت 

o م من كمية التربية بسوىاج 1991دًا، دور مايو بكالوريوس العموم والتربية شعبة الرياضيات بتقدير عام جيد ج- 
 جامعة أسيوط .

o  جامعة أسيوط . -م من كمية التربية بسوىاج  1994دبموم خاصة فى التربية  بتقدير عام جيد حدًا ،  سبتمبر 

o  دارة تعميمية "،  ديسمبر م بتقدير عام ممتاز من كمية  1998ماجستير فى التربية تخصص " تربية مقارنة وا 
 جامعة جنوب الوادي . -لتربية بسوىاج ا

mailto:adiab68@yahoo.com
mailto:adiab68@yahoo.com
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o  دارة تعميمية " ،  نوفمبر م من كمية التربية بسوىاج  2004دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص " تربية مقارنة وا 
 جامعة جنوب الوادي . -

 التدزج الُظّفْ

o  م. 1/1/1992من: معيد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية بسوىاج، اعتبارًا 
o م .  2/2000/ 1مساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية ، كمية التربية بسوىاج اعتبارًا من :  مدرس 
o  م.2005/ 2/ 14جامعة سوىاج، اعتبارًا من:-مدرس بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية بكمية التربية 

o  11/ 13جامعة سوىاج ، اعتبارًا من : -واإلدارة التعميمية بكمية التربية أستاذ مساعد بقسم التربية المقارنة /
 م.2011

o  م.2018/ 6/ 26جامعة سوىاج ، اعتبارًا من : -أستاذ بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية بكمية التربية 

 التعلّمّة َالتدزِشّة: نظةةاأل: ًانّثا

 عمى النحو التالى الميسانس والبكالوريوس ةحمالدراسية عمى مستوى مر بتدريس المقررات  صاحب السيرة قام: 

  الساعاتعدد  الشعبة الفرقة اسم المقرر م

 1 جميع الشعب العامة وتجارى  األولى  مبادئ التربية 1
 2 الطفولة األولى  مبادئ التربية 2
 3 تعميم أساسى الثانية نظم التعميم االبتدائي في الدول المختمفة 3
 4 الطفولة الثانية اإلدارة التعميمية لدور الحضانة ورياض األطفال 4
 4 الطفولة الرابعة تربية مقارنة لدور الحضانة ورياض األطفال 5
 2 جميع الشعب العامة وتجارى الرابعة التربية المقارنة 6
 2 جميع الشعب العامة وتجارى الرابعة اإلدارة التعميمية 7
 4 تعميم أساسي جميع الشعب. الرابعة إدارة المدرسة االبتدائية  8

  الميسانس والبكالوريوس بعض الكميات األخرى  ةبتدريس المقررات الدراسية عمى مستوى مرحمقام صاحب السيرة كما
 عمى النحو التالى:

 الكمية الساعات  الشعبة الفرقة اسم المقرر م

 التربية الرياضية 2 مناىج وطرق تدريس الرابعة التربية المقارنة 1
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  الدراسات العميا: ةبتدريس المقررات الدراسية عمى مستوى مرحم صاحب السيرةقام كما 

 الساعات دعد التخصص الدبموم اسم المقرر م

دارة تعميمية 1  2 نظام العام الواحد دبموم عامة  تربية مقارنة وا 
دارة تعميمية 2  2 نظام العامين ثانية دبموم عامة  تربية مقارنة وا 
 2 عام دبموم خاصة في التربية  مقارنة: دراسات إدارة تعميمية  3
 2 اختيارى دبموم خاصة في التربية  تربية مقارنة 4
 2 اختيارى دبموم خاصة في التربية  إدارة مدرسية 5
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  إدارة تعميمية 6
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  األساسي/ الثانوي ومشكالتوالتعميم  7
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  إدارة تعميمية مقارنة 8
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  إدارة مدرسية 9
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  تاريخ ونظريات اإلدارة 10
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  قاعة بحث 11
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  مناقشة 13
 2 إدارة مدرسية دبموم مينية  التدريب الميداني 14
مقرر اختياري اإلدارة المدرسية واإلشراف  15

 الفني
 4 إدارة مدرسية دبموم مينية 

  الماجستير والدكتوراه  ةبتدريس المقررات الدراسية عمى مستوى مرحم صاحب السيرةكما قام: 

 الساعات دعد التخصص الدرجة اسم المقرر م

اتجاىات معاصرة في نظم  مقرر تكميمى )ماجستير( (2مقرر تخصص ) 1
 التعميم

2 

 2 إدارة تعميمية ماجستير  مقرر تخصصي إدارة تعميمية 2
 2 تربية مقارنة ماجستير  مقرر تخصصي تربية مقارنة 3
 2 إدارة تعميمية دكتوراه  مقرر تخصصي إدارة تعميمية 4
 2 تربية مقارنة دكتوراه  مقرر تخصصي إدارة تعميمية 5
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 : ذاى ادتامعّة َالعلمّةلاملظازكة يف اجملالص َال :اًًثالج

 في المجالس والمجان الجامعية والعممية عمى النحو التالى: صاحب السيرةشارك 

 الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية. عضو 

  جامعة سوىاج. –مجمس  كمية التربية عضو 

  جامعة سوىاج . –عضو لجنة الدراسات العميا والبحوث بكمية التربية 

 . مشرف تنفيذي لمشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوىاج حتى تاريخو 

  جامعة سوىاج. –عضو مجمس إدارة نادي أعضاء ىيئة التدريس 

 :خدمة ادتامعةًا: زابع

 في مجال  التدريب والتنمية المينية داخل الجامعة :األنشطة التى شارك فييا صاحب السيرة 
 تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات الجامعية واإلدارية فى تنفيذ دورات كمدرب  صاحب السيرة شارك -0

 بجامعة سوىاج.
بمركز تكنولوجيا  TOTفى تنفيذ جميع الدورات  التدريبية إلعداد المدربين كمدرب شارك صاحب السيرة  -9

 المعمومات بجامعة سوىاج.
فى تنفيذ دورات تدريبية لمترقيات لممعممين والوكالء والمديرين بمدارس التعميم العام بمقر صاحب السيرة  شارك -3

 األكاديمية المينية لممعممين بسوىاج.
فى تنفيذ برامج إعداد المعمم الجامعى بعنوان )أىداف ونظم التعميم الجامعى فى بعض  صاحب السيرةشارك  -4

 جامعة سوىاج  الجديدة. –الدول المتقدمة( وذلك بمقر كمية التربية 
 فى تنفيذ بعض دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة سوىاج. صاحب السيرةشارك  -5

 :خدمة اجملتمعشًا: خام

، وتنفيذ  تدريبيةالبرامج تنفيذ بعض ال محاضرات وإلقاء بعض الصاحب السيرة بفييا األنشطة التى شارك 
 المبادرات الرئاسية فى مجال خدمة المجتمع :

بمركز تكنولوجيا المعمومات  TOTفى تنفيذ جميع الدورات  التدريبية إلعداد المدربين صاحب السيرة شارك  -0
 بجامعة سوىاج.

 بمقر األكاديمية المينية لممعممين بسوىاج. TOTفى تنفيذ دورات تدريبية إلعداد المدربين صاحب السيرة شارك  -9
بالتعاون بين كمية التربية جامعة سوىاج  TOTفى تنفيذ دورات  تدريبية إلعداد المدربين  صاحب السيرةشارك  -3

 يطا.ومؤسسة المجمس الوطنى لمشياب فرع سوىاج بمقر أكاديمية ايتراك بط
فى تنفيذ كورس دبموم المعمم المحترف بالتعاون بين كمية التربية جامعة سوىاج ومؤسسة  صاحب السيرةشارك  -4

 م.2018المجمس الوطنى لمشياب فرع سوىاج بمقر أكاديمية ايتراك بطيطا خالل مارس 
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فى تنفيذ دورات تدريبية لمترقيات لممعممين والوكالء والمديرين بمدارس التعميم العام بمقر  صاحب السيرةشارك ا  -5
 األكاديمية المينية لممعممين بسوىاج.

فى تنفيذ دورات تدريبية لمترقيات لممعممين والوكالء والمديرين بالمعاىد األزىرية بمقر صاحب السيرة شارك  -6
 ج.األكاديمية المينية لممعممين بسوىا

فى تنفيذ دورات  تدريبية لمترقيات لممعممين والوكالء والمديرين بالمعاىد األزىرية بمنطقة  صاحب السيرةشارك  -7
 سوىاج األزىرية بسوىاج.

فى تنفيذ برامج إعداد المعمم الجامعى بعنوان )أىداف ونظم التعميم الجامعى فى بعض صاحب السيرة شارك  -8
 جامعة سوىاج  الجديدة. –لتربية الدول المتقدمة( وذلك بمقر كمية ا

فى تنفيذ البرنامج التدريبى: ميارات اإلدارة الحديثة لوكالء ومديرى التعميم الفنى بمديرية  صاحب السيرةشارك  -9
التربية والتعميم بسوىاج بالتعاون بين مركز تطوير التعميم الجامعى بجامعة عين شمس وكمية التربية جامعة 

 جامعة سوىاج  الجديدة.–م ، وذلك بمقر كمية التربية 31/1/2018-27سوىاج فى خالل الفترة 
جامعة سوىاج بعنوان  التدريس اإلبداعي  –فى تنفيذ دورة تدريبية لطالب كمية التربية  صاحب السيرةشارك  -01

دارة الصف الفعالة وذلك بمقر كمية التربية   م. 2018جامعة سوىاج  الجديدة وذلك خالل شير مارس –وا 
جامعة سوىاج بعنوان :  –فى تنفيذ دورة  تدريبية  لطالب البحث العممى بكمية التربية احب السيرة صشارك  -00

خطة البحث العممى المتميز: المداخل النظرية والعممية والتطبيقية ،مشروع إعداد باحث  متميز بالتعاون بين 
جامعة –ذلك بمقر كمية التربية كمية التربية جامعة سوىاج ومؤسسة المجمس الوطنى لمشياب فرع سوىاج، و 

 م. 2018سوىاج الجديدة وذلك خالل شير أبريل  
فى تنفيذ المبادرة الرئاسية )بناء الشخصية المصرية وتغيير الشباب بالشباب( والتى تقوم  صاحب السيرةشارك  -09

 بيا الجامعة بالتعاون مع القوات المسمحة.
 الجميورية "صنايعية مصر".شارك صاحب السيرة في تنفيذ مبادرة السيد رئيس  -03
فى تنفيذ البرنامج القومى لتدريب وتأىيل القيادات الشبابية تحت شعار) شباب يبنى  صاحب السيرة شارك -04

م بمركز إعداد القادة بسوىاج تحت اشراف اإلدارة المركزية لمبرلمان 30/4/2019-25مصر( فى الفترة من 
 وزارة الشباب والرياضة. -والتعميم العالى 

 فى تنفيذ بعض البرامج التدريبية بمديرية التنظيم واإلدارة. صاحب السيرةرك شا -05
 فى تنفيذ بعض البرامج التدريبية باألكاديمية المينية لممعممين بسوىاج. صاحب السيرةشارك  -06
 فى تنفيذ بعض البرامج التدريبية بمركز التدريب الرئيسى بسوىاج. صاحب السيرةشارك  -07
 نفيذ بعض البرامج التدريبية بمدارس التعميم العام بمحافظة سوىاج.فى تصاحب السيرة شارك  -08
 مثل:تدريبية البرامج المحاضرات و فى تنفيذ بعض ال شارك صاحب السيرة -09

 .إدارة الموارد البشرية: اإلطار المفاىيمى األىداف والوظائف 
 .الشفافية اإلدارية والنزاىة ومكافحة الفساد فى المؤسسات 
  المؤسسي.إدارة العمل 
  .األزمات المدرسية:ماىيتيا وأنواعيا وأساليب إداراتيا 
 .ميارات االتصال الفعال 
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 اًًً: األنظةة العلمّة َالبخجّة:دسسا

 :مهاقظتًا  تمتأطسف علًّا صاحب الشرية َزسائل علمّة  -0

ىو  العممية منيا رسائل دكتوراه وأخرى رسائل ماجستير ، ومنيا ما لقام صاحب السيرة باإلشراف عمى العديد من الرسائ
ويمكن عرض ىذه الرسائل من خالل ، ومنيا ما ىو داخل القسم والكمية والجامعة ....خارج القسم والكمية والجامعة 

 الجدول التالى: 

 تاريخ المنح تاريخ التسجيل نوع الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 
عبدالعاطي حمقان 

 أحمد

دراسة مقارنة لإلدارة التعميمية في كل من 
ألمانيا و أستراليا و روسيا االتحادية و 
جميورية الصين الشعبية و إمكان اإلفادة 

 منيا في مصر.

 دكتوراه
 )من الداخل(

20/2/2007 
 " مجمس الكمية"

12/6/2010 
" مجمس الكمية 

" 

2 

 رانيا كمال أحمد

لنظام رياض األطفال في كل دراسة مقارنة 
من الواليات المتحدة األمريكية و أستراليا و 
ألمانيا و كوريا الجنوبية و إمكانية اإلفادة 

 منيا في مصر.

 دكتوراه
 )من الداخل(

20/2/2007 
 " مجمس الكمية"

12/6/2010 
" مجمس الكمية 

" 

3 
صنع القرار التعميمي في كل من مصر وفرنسا  اميل نبيل زكي

 وماليزيا وكوريا الجنوبية "  دراسة مقارنة " .
 دكتوراه

 )من الخارج(

13/7/2008 
 " مجمس الكمية"

14/8/2011 
 " مجمس الكمية "

رجب أحمد عطا  4
 محمد

صنع القرار التعميمي فى بعض دول جنوب 
مكانية اإلفادة منيا فى  شرق أسيا وا 

 ورية مصر العربيةيجم

 دكتوراه
 )من الداخل(

التربية كمية 
 م2011يونيو  جامعة أسوان

 رحنان عبد الستا 5
 لمحمود عبد الجمي

دراسة مقارنة لمؤسسات رياض األطفال فى 
كل من روسيا االتحادية وجميورية الصين 
مكانية اإلفادة منيا فى جميورية  الشعبية وا 

 مصر العربية

 دكتوراه
 )من الداخل(

كمية التربية 
 م2011يوليو  جامعة أسوان

 
ياسر رفعت عبد  6

 الرحمن حامد
التمكين اإلداري وعالقتو باإلبداع اإلداري 

 لدي القيادات الجامعية في مصر.
 دكتوراه

 )من الخارج(

9/9/2014 
 " مجمس الكمية "

 

16/5/2017 
" مجمس الكمية 

" 

7 
ىبو عبد المحسن 

 حسن محمد

صنع القرار التعميمي في كل من جميورية 
واستراليا " دراسة مصر العربية وكندا 

 مقارنة" .

 ماجستير
 )من الخارج(

29/4/2007 
 " مجمس الكمية"

11/11/
2009 

 " مجمس الكمية "

سمية عبد العاطي  8
 محمد 

تطوير إدارة وتمويل التعميم الثانوي 
الصناعي في مصر في ضوء خبرات كل من 

 استراليا وألمانيا والصين " دراسة مقارنة ".

 ماجستير
 )من الداخل(

12/9/2012 

" مجمس الكمية 
" 

13/9/2015 
 " مجمس الكمية "
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9 
شيماء محمد أحمد 

  محمد عوض

دور مدير المدرسة االبتدائية في التنمية 
المينية لممعممين في ضوء مدخل ادارة 
الجودة الشاممة " دراسة ميدانية بمحافظة 

 سوىاج ".

 ماجستير
 )من الخارج(

30/4/2011                                      
 " مجمس الكمية"

20/9/2016 
 "مجمس الكمية"

أمل فتحي عبد  10
 الرسول محمد

تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال بمصر 
 في ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية.

 ماجستير
 )من الخارج(

30/4/2011                                      
 " مجمس الكمية"

12/1/2013 
 الكمية "" مجمس 

ياسر رفعت عبد  11
 الرحمن

التخطيط االستراتيجي كمدخل لتطوير التعميم 
 الثانوي التجاري في مصر.

 ماجستير
 )من الخارج(

8/6/2011 

 " مجمس الكمية "

14/12/
2013 

 "مجمس الكمية"

أسماء محمد عبد  12
  القادر محمد

استخدام األساليب الكمية في صنع واتخاذ 
التعميمية لتحسين أداء اإلدارة القرارات 

 الجامعة في مصر.

 ماجستير
 )من الخارج(

12/9/2012 

 " مجمس الكمية "

8/11/2016 
 " مجمس الكمية "

13 
رضوان التعمب حامد 

 سميم

تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة في 
ضوء مدخل األرجونوميكا " دراسة ميدانية 

 بمحافظة سوىاج.

 ماجستير
 )من الخارج(

9/6/2013                                      
 " مجمس الكمية"

8/11/2016 
 " مجمس الكمية "

14 
أسماء اسماعيل عبد 

 الاله 

تطوير نظم القبول بالجامعات الخاصة في 
مصر لتحسين قدرتيا التنافسية في ضوء 

 خبرات بعض الدول المتقدمة.

 ماجستير
 )من  الخارج (

9/6/2013                                      
 " مجمس الكمية"

8/11/2016 
 " مجمس الكمية "

15 
محمد رمضان عمي 

 حسانين

دراسة مقارنة لنظم المساءلة التعميمية في 
التعميم الثانوي العام في كل من فرنسا 
مكانية  وماليزيا وجميورية الصين الشعبية وا 

 اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية.

 ماجستير
 )من الخارج (

9/6/2013                                      
 " مجمس الكمية"

8/11/2016 
 " مجمس الكمية "

16  
أسماء فتحي عمي 

 شحاتو

ــغوط العمل اإلداري وعالقتيا بعممية اتخاذ  ضــ
القرار التعميمي بمدارس التعميم األساسي  في 

 محافظة البحر األحمر

 ماجستير
 )من الخارج(

كمية التربية 
جامعة –بالغردقة

 جنوب الوادى
 م2016

17 

 دعاء صابر محمد السيد

تفعيل المشاركة المجتمعية في عممية صنع 
القرار التعميمي عمي المستوي المدرسي في 
مكانية اإلفادة منيا  بعض الدول المتقدمة وا 

 في مصر.

 ماجستير
 )من الخارج(

15/2/2015 
 " مجمس الكمية"

14/2/2017 
مجمس الكمية " 
" 

18 
محمد عبد البديع آدم 

 حسين

دور الشفافية اإلدارية والمساءلة في مكافحة 
ظاىرة الفساد االداري بالمؤسسات التعميمية " 

 دراسة ميدانية بمحافظة سوىاج ".

 ماجستير
 )من الخارج(

13/9/2015 
 " مجمس الكمية"

13/2/2018 
" مجمس الكمية 

" 

19 
محمد ظافر محمد 

 ذبيان العجميىادي 
دور القيادات المدرسية بالمدارس المتوسطة 

 بالكويت في تحقي إستراتيجية التميز .
 ماجستير

 )وافد من الكويت(

13/6/2017 
 " مجمس الكمية"

13/11/
2018 

 " مجمس الكمية "
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 :مهاقظتًا أطسف علًّا صاحب الشرية َقّد التشذّل َمل ِتم زسائل علمّة  -9

 من خالل الجدول التالى:  الرسائلويمكن عرض ىذه 

 تاريخ التسجيل تاريخ القيد نوع الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 

 سميو عبدالعاطي محمد

في  STEMدراسة مقارنة لمدارس
جميورية مصر العربية والواليات 

المتحدة األمريكية وجميورية كوريا 
 الجنوبية.

 دكتوراه
 )من الداخل(

10/11/2015 
 الكمية" "مجمس

29/11/
2016 

 "مجمس الكمية"

2 

 شيماء محمد احمد عوض

دور الجامعة في التحول إلى اقتصاد 
المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية في 
ضوء خبرات بعض الدول األجنبية و 

 إمكانية اإلفادة منيا في مصر.

 دكتوراه
 )من الخارج(

18/4/2017 
 "مجمس الكمية"

21/10/
2018 

 "مجمس الكمية"

 دكتوراه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عبدالبديع آدم 3
 )من الخارج(

16/4/2019 
 "مجمس الكمية"

 

4 
 صفاء عزالدين عبدالعزيز

متطمبات التمكين اإلداري لمقيادات 
المدرسية بمدارس التعميم األساسي فى 
 مصر ودوره في تحقيق اإلبداع اإلداري.

 ماجستير
 الخارج()من 

27/4/2014 
 "مجمس الكمية"

15/2/2015 
 "مجمس الكمية"

5 

 منتصر احمد السمان عمى

تصور مقترح لتفعيل آليات الشراكة 
المجتمعية في مدارس التعميم األساسي 

بمصر في ضوء خبرات بعض الدول 
 المتقدمة".

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

14/3/2017 
 "مجمس الكمية"

ضغوط العمل وعالقتيا باإلبداع اإلدارى  ىناء احمد محمد بخيت 6
 لدى القيادات اإلدارية بجامعة سوىاج".

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

19/9/2017 
 "مجمس الكمية"

7 
 محمود عبدالعال رسالن عمي

دور السموك التنظيمي في تطوير اإلدارة 
األساسي المدرسية بمدارس التعميم 

 دراسة ميدانية بمحافظة سوىاج".

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

26/3/2017 
 "مجمس الكمية"

8 

 اسراء أحمد أبو المعاطى

تحسين السياق المدرسي بالمدارس الثانوية 
الصناعية باستخدام مدخل المساءلة 
التعميمية لمتقدم لالعتماد دراسة ميدانية 

 سوىاج".بمحافظة 

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

26/3/2017 
 "مجمس الكمية"

محمد إسماعيل محمد  9
 حسانين

تطوير ادارة المدرسة الثانوية الصناعية فى 
ضوء مدخل ستة سيجما دراسة ميدانية 

 بمحافظة سوىاج.

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

18/4/2017 
 الكمية""مجمس 
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10 
 وفاء محمد عبدالنظير

متطمبات تحقيق التميز اإلدارى لمقيادات 
الجامعية في مصر في ضوء بعض 

 المداخل اإلدارية الحديثة".

 ماجستير
 )من الخارج(

29/11/2016 
 "مجمس الكمية"

19/9/2017 
 "مجمس الكمية"

11 
 امل الضبع راشد

التنمية المينية اإللكترونية لمعمم التعميم 
الثانوي في كل من جميورية الصين الشعبية 

مكانية اإلفادة منيا في مصر ".  وماليزيا وا 

 ماجستير
 )من الخارج(

29/4/2017 
 "مجمس الكمية"

12/12/
2017 

 "مجمس الكمية"
تطوير أداء الجياز اإلداري بجامعة سوىاج  صفاء عمى احمد رشوان 12

 في ضوء أسموب القيادة الموزعة.
 ماجستير

 الخارج()من 

29/4/2017 
 "مجمس الكمية"

18/3/2018 
 "مجمس الكمية"

13 
 كارولين ثروت حميم

تطوير أداء القيادات المدرسية في المدارس 
في ضوء مدخل اإلبداع اإلداري :  االبتدائية

 دراسة ميدانية بمحافظة سوىاج.

 ماجستير
 )من الخارج(

29/4/2017 
 "مجمس الكمية"

18/3/2018 
 "مجمس الكمية"

14 
 عذاري خمف نزال سيو

تحقيق التميز اإلداري لمقيادات التربوية 
بالمدارس المتوسطة في التعميم العام بدولة 

 الكويت في ضوء مدخل اإلدارة بالنتائج.

 ماجستير
 )وافدة من الكويت(

17/10/2017 
 "مجمس الكمية"

21/10/
2018 

 "مجمس الكمية"
العممي كمتطمب لتعزيز القدرة جودة البحث  ربيعة نصار مبارك جودان 15

 التنافسية لجامعة الكويت : دراسة ميدانية.
 ماجستير

 )وافدة من الكويت(

21/10/2018 
 "مجمس الكمية"

12/2/2019 
 "مجمس الكمية"

16 

 بسمة عميوة عبد المعز

ممارسات القيادة األخالقية لدى القيادات 
الجامعية ودورىا في تحقيق االلتزام 

ألعضاء ىيئة التدريس : دراسة التنظيمي 
 ميدانية عمى جامعة سوىاج.

 ماجستير
 )من الخارج(

27/11/2018 
 "مجمس الكمية"

12/3/2019 
 "مجمس الكمية"

17 

 عزوز عز الدين بكر

تمكين الموارد البشرية بالمؤسسات 
التعميمية ودوره في تحفيز اإلبداع اإلداري 

التعميم الفني نموذجًا :دراسة ميدانية  –
 بمحافظة سوىاج.

 ماجستير
 )من الخارج(

27/11/2018 
 "مجمس الكمية"

16/4/2019 
 "مجمس الكمية"

 زسائل قام صاحب الشرية مبهاقظتًا خازج الكشم َالكلّة َادتامعة: -3

 ( رسالة ماجستير ودكتوراه منيم ، 8تم مناقشة عدد )تربية مقاربة ،بكمية التربية رسالة ماجستير تخصص  1
رسائل ماجستير تخصص إدارة تعميمية، بكميات التربية في الغردقة، وت الزقازيق  3جامعة االسكندرية،، وعدد 

 رسالة دكتوراه  فى كميات التربية بفنا، والغردقة، وذلك عمى النحو التالى: 2،باإلضافة إلى 

 العدد التخصص الكمية نوع الرسالة م
 1 تربية مقارنة ت االسكندرية ماجستير 1

 5 أدارة تعميمية ، ت أسون ت الزقازيق ، ت الغردقة
 - تربية مقارنة - دكتوراه 
 2 أدارة تعميمية ت قنا ، ت الغردقة 2

 6  اإلجمالي
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 ويمكن عرض ىذه الرسائل عمى النحو التالى: 

 اًً: حتكّم البخُخ داخل ادتامعة َخازدًا:سابع 

 لمنشر في المجالت العممية المتخصصة وذلك لترقية السادة أعضاء  ( بحثا عممياً 12)بتحكيم صاحب السيرة  قام
 ىيئة التدريس لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد وذلك عمى النحو التالى :

 تاريخ النشر عدد األبحاث  جية النشر م

 2019-2018 1 كمية التربية، كمية التربية جامعة المنوفيةمجمة  1

 2019-2018 10 جامعة سوىاج  –المجمة التربوية ، كمية التربية  2

 2018-2017 1 مجمة العموم التربوية ،كمية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادى،  3

  12 االجمالى 

 منحجية ال سنة المنح نوع الرسالة عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
زينب عبد المجيد 

 حسن عمي.
تصور مقترح لتطوير إدارة مؤسسات رياض 
األطفال في ضوء مدخل الجودة سيجما ستة: 

 دراسة ميدانية بمحافظة أسوان. 

 ماجستير
 كمية التربية  م.2017

 أسوانجامعة  

2 
زينب محمد صديق 

 حسن.
تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
 المدارس الثانوية الفنية: دراسة ميدانية بمحافظة

 أسوان.

 ماجستير 
 كمية التربية  م.2017

  أسوانجامعة 

أسماء كرم رضوان  3
 السعيد

نظم تقويم أداء الطالب كمدخل إلصالح التعميم 
دراسة مقارنة بين جميورية مصر  -األساسى

 العربية ودولة سنغافورة
 ماجستير

سبتمبر 
 كمية التربية  م2018

 اإلسكندريةجامعة  

ىبو رومانى ثابت  4
 سامى

دور القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية الفنية 
فى تحقيق الميزة التنافسية  فى ضوء مدخل 

 اقتصاد المعرفة
 دكتوراه

يناير 
كمية التربية بالغردقة  2019

 لوادىاجامعة جنوب 

العنود أحمد حسن  5
 العنزى

تطوير إدارة المدارس الثانوية الشاممة بالكويت 
 الذاتيةفى ضوء مدخل اإلدارة 

يناير  ماجستير
2019 

كمية التربية بالغردقة 
 لوادىاجامعة جنوب 

رشا نايف فرحان  6
 صنيات

تصور مقترح لتدريب مديرى مدارس التعميم العام 
 دراسة ميدانية–بالكويت عمى إدارة األزمة 

فبراير  ماجستير
 م2019

 كمية التربية 

 الزقازيقجامعة  

وليد مبارك محمد  7
 العازمى

تطوير التعميم بالمرحمة المتوسطة بالكويت فى 
 ضوء مدخل إدارة المعرفة

أبر يل  دكتوراه
 م2019

كمية التربية بالغردقة 
 لوادىاجامعة جنوب 

سحر متعب مطمق  8
 مانع اليدبة

تطوير أداء مديرات المدارس االبتدائية بالكويت 
يوليو  ماجستير في ضوء مدخل القيادة التحويمية

 م2019
 كمية التربية 

 الزقازيقجامعة 
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 عمى النحو التالى: ويمكن عرض ىذه البحوث

 تاريخ النشر جية النشر اسم المجمة عنوان البحث م

1 
الخادمة في مدارس المرحمة الثانوية بدولة واقع القيادة 

 الكويت"
مجمة العموم 

 التربوية

كمية التربية 
بالغردقة جامعة 
 جنوب الوادى

 م2018

تطوير معايير االعتماد االكاديمي بكميات التربية بمصر في  2
 مجمة كمية التربية ضوء خبرات ماليزيا والواليات المتحدة

 كمية التربية
 جامعة المنوفية

 م 2018

دور المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي  3
في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير 

 العالمية
 المجمة التربوية

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2018

الحرية األكاديمية لعضو ىيئة التدريس وعالقتيا باإلنتاجية  4
 التربويةالمجمة  البحثية"

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2018

استراتيجية مقترحة لتطبيق التعمم التنظيمي كمدخل لتحقيق   5
 المجمة التربوية الميزة التنافسية في جامعة أسوان

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2018

المشاركة في صنع القرار التربوى وأليات تفعيميا في  6
 التربويةالمجمة  المؤسسات التعميمية

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

درجة ممارسة القيادة التشاركية في األقسام األكاديمية  7
 المجمة التربوية بالجامعات السعودية

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

تقييم أداء أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية  8
األكاديمي من وجية نظر في ضوء معايير الجودة واالعتماد 

 طالب جامعة القصيم"
 المجمة التربوية

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

دور جامعة الطائف في تنمية ميارات القيادة لدى طالبيا في  9
 المجمة التربوية ضوء تحسين القدرة التنافسية لخريجي الجامعة

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

الموىوبين والمتفوقين الدارسين بجامعة  سمات خارطة الطمبة 11
 المجمة التربوية الممك فيصل وسبل الرعاية المقترحة ليم

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

واقع التعمم األسري في المممكة العربية السعودية ومقارنتو  11
 المجمة التربوية بالمممكة المتحدة

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019

ممارسة إدارة األزمات بالجامعات األردنية الحكومية من واقع  12
 المجمة التربوية وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 كمية التربية
 جامعة سوىاج

 م2019
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 : م 9109صاحب الشرية بهظسيا قبل عام ًا: حبُخ  علمّة قام  ثامه

 تازِذ الهظس دًة الهظس عهُاى البخح م

1 

 

ـــــول  ــــــم القب ـــــى تطــــــوير نظـ ــــــة ف بالجامعـــــات الخاصـ
جميورية مصر العربية فى ضوء خبرات بعض الـدول 

 كمتطمب  رئيسى لضمان جودتيا  واعتمادىا .

المــــؤتمر العممــــى العربــــى الثــــانى بعنــــوان : 
"التعمــيم الجــامعى الخــاص فــى الــبالد العربيــة 
قضــايا آنيــة وآفــاق مســتقبمية فــى الفتــرة مــن 

 2007مارس  28 -27

 2007مارس 

2 
متطــــمبات تطــــوير اإلدارة المدرســـية لمتعمــــيم الثــــانوى 
 العام  فى مصر باستخدام مدخل اإلدارة اإللكترونية .

جامعـــة  –كميـــة التربيـــة  -المجمـــة التربويـــة 
العــدد الســادس والعشــرون يوليــو  –ســوىاج 
 م. 2009

 م 2009يوليو  

3 
ــــــة لمــــــديري مــــــدارس  الميــــــارات القياديــــــة و اإلداري

جميوريــــة مصــــر العربيــــة:  رؤيــــة المســــتقبل فــــي 
 مستقبمية.

جامعـة  –كميـة التربيـة  –مجمة كمية التربيـة 
يوليـو  –العـدد السـادس عشـر –بنى سـويف 

 م . 2009
 م 2009يوليو 

4 
الخصـــائص الشخصـــية و الواجبـــات المينيـــة لمعمــــم 
مدرســـة المســـتقبل فـــى ضـــوء التحـــديات المعاصـــرة و 

 آفاق المستقبل .

المؤتمر العممى العربى الرابع )الدولي األول( 
 25التعميم وتحديات المستقبل فى الفترة من 

 م.  2009أبريل  26 –

 م 2009أبريل 

5 

تطوير القدرة التنافسية لمجامعات المصـرية فـي ضـوء 
 خبرات وتجارب جامعات بعض الدول المتقدمة .

 

المـــــؤتمر العممـــــى الســـــنوى الثـــــامن عشـــــر 
لمجمعيـــة المصـــرية لمتربيـــة المقارنـــة واإلدارة 
ـــى  ـــوان : اتجاىـــات معاصـــرة ف ـــة بعن التعميمي
تطــوير التعمــيم فــى الــوطن العربــى" بالتعــاون 

جامعــة بنــى ســويف ،فــى  -مــع كميــة التربيــة
 م  2010فبراير  7-6الفترة من 

 م 2010فبراير 

6 
التعمــيم فــي جميوريــة نيجيريــا دراســة تحميميــة لنظــام 

 االتحادية وعالقتو بالشخصية القومية والتنمية .
بحث مقبول لمنشر بمجمة التربية التي تصـدرىا 
الجمعيــــة المصــــرية لمتربيــــة المقارنــــة واإلدارة 

 م. 2011/  1/  1التعميمية بتاريخ 

 م 2011مايو 

7 
اإلدارة الذاتية لممدرسة فـى كـل مـن ألمانيـا وفرنسـا و 
مكانيــة اإلفــادة منيــا فــى جميوريــة مصــر  أســتراليا وا 

 العربية 

التربية : الجمعية المصـرية لمتربيـة المقارنـة 
 واإلدارة التعميمية

 م 2013

8 
تطـوير إدارة مؤسسـات ريـاض األطفـال فـي جميوريــة 
مصــر العربيــة فــي ضــوء خبــرات  بعــض دول االتحــاد 

                                  األوروبي                                                                                                                     

جامعـة  -التربية  بـالوادي الجديـدمجمة كمية 
 أسيوط

 م 2014نوفمبر 
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 تازِذ الهظس دًة الهظس عهُاى البخح م

9 
النظام التعميمى فى جميوريـة نيجيريـا االتحاديـة بـين 

 آثار الماضي وتحديات المستقبل ) دراسة حالة(
جامعــة  –المجمــة التربويــة   ـ كميــة التربيــة 

    -.   العـــــدد الثـــــانى واألربعـــــون–ســـــوىاج 
 م2015أكتوبر 

 م2015أكتوبر 

10 
تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة 
المجتمع المصري فى ضوء الخبرات والتجارب 

 الدولية: حاضنات الجامعات نموذجاً 

المجمة العممية  -مجمة العموم التربوية والنفسية
 2013مايو  (2العدد )–( 6المجمد)-لجامعة القصيم 

11 

 تصور مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية لمتعميم الثانوي
الصناعي في جميورية مصر العربية في ضوء 

 خبرات كل من جميورية الصين الشعبية واستراليا

مجمة العموم التربوية ،كمية التربية بقنا 
جامعة جنوب الوادى، العدد الثالث 

 والعشرون
 م 2015أبريل 

12 

دراسة مقارنة لنظم القبول بالجامعات الخاصة 
كمتطمب لتحسين قدرتيا التنافسية فى كل من إنجمترا 

مكانية اإلفادة منيا فى مصر   واليابان وا 

مجمة العموم التربوية ،كمية التربية بقنا 
جامعة جنوب الوادى، العدد الرابع والعشرون 

 والخامس والعشرون

 -أغسطس
 م 2015ديسمبر 

13 
مقترح لمتمكين االداري لرؤساء األقسام  تصور

األكاديمية بالجامعات المصرية  ودوره في تحفيز 
 اإلبداع االداري لدييم ) جامعة سوىاج نموذجا(

بحث مقبول لمنشر بالمجمة التربويةـ كمية 
 م 2016ديسمبر  جامعة سوىاج –التربية 

 : م 9109يف عام بهظسيا صاحب الشرية قام  علمّة  : حبُخ تاسعًا 

  بحوث عممية مرتبطة بتخصص التربية المقارنة ، وتخصص اإلدارة التعميمية ، وذلك عمى صاحب السيرة نشر
 النحو التالى :

 تاريخ النشر جية النشر اسم المجمة عنوان البحث م

تفعيل الشراكة فى البحث العممى مع الجامعات  1
 المصرية فى ضوء الخبرة اليابانية

العدد الستون -التربوية المجمة 
 م2019أبريل  60

 كمية التربية
 م2019 جامعة سوىاج

إدارة ضغوط العمل اإلداري لمقيادات الجامعية  2
األكاديمية ودورىا في تحسين عممية اتخاذ القرار 

 التعميمي بجامعة سوىاج 

 53العدد -المجمة التربوية 
 م2019الثالث والخمسون يوليو

 كمية التربية
 سوىاججامعة 

 م2019

 املظازكة فى  املؤمتسات ::  عاطسا

 مؤتمر "االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعميمية" الذي نظمتو الجمعية المصرية  المشاركة في حضور فعاليات
 م.2005لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بمشاركة كمية التربية ببني سويف جامعة القاىرة يناير 
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  مؤتمر "دور القيادات الجامعية في تعزيز نظم الجودة واالعتماد"، الذي عقد في المشاركة في حضور فعاليات
 م. بالقاعة الثمانية باإلدارة العامة لجامعة أسيوط . 2007أكتوبر  30أسيوط يوم الثالثاء الموافق 

 المنعقد بكمية التربية جامعة أسيوط ، يوم المؤتمر اإلقميمي لتطوير كميات التربية ،  المشاركة في حضور فعاليات
 م . 12/7/2005الثالثاء الموافق 

  ندوة بعنوان : " البنائية والمدخل المنظومي في التعميم والتعمم " المنعقدة بكمية المشاركة في حضور فعاليات
 م .  18/12/2002التربية بسوىاج يوم األربعاء الموافق 

 لوضع األىداف اإلستراتيجية لمجامعة  وشارك فييا وذلك يوم األحد الموافق  المشاركة  فى فعاليات  ورشة عمل
 م  بكمية التربية العموم جامعـة سـوىاج . 28/10/2007

 المؤتمر العممى العربى الثانى بعنوان : "التعميم الجامعى الخاص فى البالد العربية  المشاركة في حضور فعاليات
 . 2007مارس  28 -27فترة من قضايا آنية وآفاق مستقبمية فى ال

  المؤتمر العممى السنوى الثامن عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية المشاركة في حضور فعاليات
جامعة بنى سويف ،فى الفترة  -بعنوان : اتجاىات معاصرة فى تطوير التعميم فى الوطن العربى" بالتعاون مع كمية التربية

 م. 2010راير فب 7-6من 

  منيجية البحث فى بعنوان ندوة الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية المشاركة في حضور فعاليات"
 بدار الضيافة جامعة عين شمس.  2012يناير  29يوم عقدت في التربية المقارنة"، والتى 

  لمعنون بـ اة المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية عيمجملمؤتمر السنوى الالمشاركة في حضور فعاليات
وذلك بدار ضيافة  2012يوليو  7يوم السبت القادم في المعنون بـ"التعميم والتقدم بدول أسيا واستراليا" وذلك 

 .جامعة عين شمس
  والمعنون ب" ، التعميمية ة المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة عيمجملمؤتمر السنوى الالمشاركة في حضور فعاليات

وذلك بدار ضيافة جامعة عين م، 2013نوفمبر  28دول االتحاد األوربي المنعقد يوم التعميم والتحديث فى 
 .شمس

  المؤتمر العممى العربى السابع )الدولى الرابع( لجمعية الثقافة من جل التنمية المشاركة في حضور فعاليات
أبريل  25- 24موضوعو التعميم ثقافة التواصل االجتماعى المنعقد فى بسوىاج باالشتراك مع جامعة سوىاج و 

 م 2013
  لمعنون بـ" اة المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية عيمجملمؤتمر السنوى الالمشاركة في حضور فعاليات

دارتو"، وذلك يوم السبت  بدار ضيافة جامعة  وذلكم،  2015يناير  31نظم التعميم في دول أمريكا الالتينية وا 
 عين شمس

  المشاركة في حضور فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لمتربية المقارنة اإلدارة التعميمية العممى السنوى السادس
والعشرين والمعنون بعنوان: "تطوير التعميم العالي بالوطن العربي فى عصر التكنولوجيا الفائقة والتنافسية"، في 

 ،بدار الضيافة بجامعة عين شمس.2019ر يناي 27 – 26الفترة من 
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  المشاركة في حضور فعاليات مؤتمر جمعية الثقافة من أجل التنمية المؤتمر العممي العربي الثالث عشر )الدولي
العاشر(، تحت عنوان "التربية والتنمية الثقافية لمواجية تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر"، في الفترة من 

 .م وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر جامعة سوىاج القديم2019أبريل 21-25
  المشاركة في حضور فعاليات المؤتمر العممى لقسم أصول التربية بعنوان مجانية التعميم بين القبول والرفض

م وذلك بقاعة أ./إبراىيم بسيونى عميرة بكمية التربية بالجامعة 2019فبراير  24)رؤى واتجاىات( فى األحد 
 جديدة.ال

 حادى عظس : املظازكة فى  الهدَات ََزش العمل :

  ورشة عمل بعنوان ميرات استخدام قواعد البينات العالمية فى إجراء البحوث العممية فى يومي االثنين والثالثاء
 م.10/2012/ 2-1الموافق 

  ورشة عمل حو إعداد جدول مواصفات الورقة االمتحانية والمقياس المتدرج لتقدير الدرجاتRubrics    بمقر
 .4/2012/ 10وحدة التقويم بالكمية بتاريخ 

  م بقاعة مجمس الكمية.7/12/2013ورشة عمل بعنوان مواصفات االختبار الجيد المنعقدة يوم السبت 

   عداد االختبارات يوم السبت م بمعمل مصادر التعمم 4/4/2015ورشة عمل بعنوان التقويم القائم عمى المعايير وا 
 بكمية التربية.

  ، وحدة ضمان التى نظمتيا ورشة عمل لمتعريف بمشروع دعم وتطوير الفاعمية التعميمية بكمية التربية بسوىاج
عميرة بكمية التربية بالمقر الجديد بمدينة سوىاج الجديد، في  ة بالكمية بقاعة أ.د /إبراىيم بسيونىالجود
 .م17/12/2018

  ،"ة بالكمية بقاعة أ.د وحدة ضمان الجودالتى نظمتيا ورشة عمٍل بعنوان : " االستراتيجيات الحديثة لمتدريس
 م. 15/1/2019/إبراىيم بسيونى عميرة بكمية التربية بالمقر الجديد بمدينة سوىاج الجديدة في 

  ، ة بالكمية وحدة ضمان الجودالتى نظمتيا ورشة عمٍل بعنوان : " تطبيقات التعمم اإللكتروني في التعميم الجامعي
 م.16/1/2019بقاعة أ.د /إبراىيم بسيونى عميرة بكمية التربية بالمقر الجديد بمدينة سوىاج الجديدة في 

  وفقًا لمعايير الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد" ، الدراسية" توصيف البرامج والمقررات  بعنوان:ورشة عمل 
ة بالكمية بقاعة أ.د/إبراىيم بسيونى عميرة بكمية التربية بالمقر الجديد بمدينة وحدة ضمان الجودالتى نظمتيا 

 م. 9/4/2019فى   سوىاج الجديدة

 بقاعة أ.د/إبراىيم بسيونى عميرة  ة بالكميةوحدة ضمان الجودالتى نظمتيا توصيف المقررات  :ورشة عمل بعنوان
 م.2019 /4/ 22بكمية التربية بالمقر الجديد بمدينة سوىاج الجديدة، في 

 ة بالكمية وحدة ضمان الجودالتى نظمتيا البرامجي ..المفاىيم واألساسيات "  ورشة عمل عنوانيا : " االعتماد
 م.26/6/2019فى  يد بمدينة سوىاج الجديدةبقاعة أ.د /إبراىيم بسيونى عميرة بكمية التربية بالمقر الجد
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 دَزات تدزِبّة ضمو مظسَع تهمّة قدزات أعضاء يّئة التدزِص :عظس:  ثانى 

 نُع املظازكة مكاى االنعكاد فرتة االنعكاد عهُاى الدَزة م

التقويم القائم عمى المعايير واالختبـارات  1
 االلكترونية

 م23/3/2013من 
 م 25/3/2013إلى 

تطــــوير نظــــم تقــــويم الطــــالب مركــــز 
 واالمتحانات بجامعة سوىاج

 متدرب

 م22/3/2014من  .الساعات المعتمدة 2

 م 24/3/2014إلى 

مركـــز تنميــــة قــــدرات أعضــــاء ىيئــــة 
 التدريس والقيادات بجامعة سوىاج

 متدرب

الـــدورة التدريبيـــة فـــى تـــدريب المـــدربين  3
(TOT.) 

إلى  12/5/2014من 
 م 22/5/2014

عمــى نظــم وتكنولوجيــا  مركــز التــدريب
المعمومـــــــات واالتصـــــــاالت بجامعـــــــة 

 سوىاج

 متدرب

  10/2014/ 14من  . SPSSالتطبيقات التربوية لبرنامج  4
 م 16/10/2014إلى 

مركــــز تطــــوير نظــــم تقــــويم الطــــالب 
 واالمتحانات بجامعة سوىاج

 متدرب

م  14/2/2015من  .أخالقيات و أداب المينة 5
 م 15/2/2015إلى 

تنميــــة قــــدرات أعضــــاء ىيئــــة مركـــز 
 التدريس والقيادات بجامعة سوىاج

 متدرب

/  11/  21من  معايير الجودة فى العممية التدريسية.   6
/  23م إلي  2015

 م 2015/  11

مركـــز تنميــــة قــــدرات أعضــــاء ىيئــــة 
 التدريس والقيادات بجامعة سوىاج

 متدرب

م  22/10/2016من  .النشر العممى 7
 م 24/10/2016إلى 

مركـــز تنميــــة قــــدرات أعضــــاء ىيئــــة 
 التدريس والقيادات بجامعة سوىاج

 متدرب
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               ارتةة البخجّة للكشم : عظس: املظازكة يف َضع  لحثا

مجالين رئيسيين ىما، م تتناول 2023-2018خطة بحثية لمدة خمس سنوات شارك صاحب السيرة في وضع 
لمجاالت البحثية األكاديمية، امجاالت البحث العممي في قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، ويشمل  المجال األول:

الخطة  :المجال الثانىوالمجاالت البحثية التطبيقية، ومجاالت بحثية تطبيقية بين القسم واألقسام األخرى بالكمية، و 
 دارة التعميمية.التنفيذية لمبحث العممي بقسم التربية المقارنة واإل

 ويمكن عرض الخطة البحثية لمقسم بشئ من التفصيل عمى النحو التالى:

 زتاالت البخح العلمْ يف قشم الرتبّة املكازنة َاإلدازة التعلّمّة: -0

 ختضط اإلدازة التعلّمّة ختضط الرتبّة املكازنة ا   اجمل

ّة
مي
اد
أك
ة 
جّ
حب
ت 
ال
زتا

 

 الدولية.التربية المقارنة والتربية  -
 نظم التعميم في مصر ودول العالم المختمفة. -
نظـــم إعــــداد المعمــــم وتدريبـــو فــــي مصــــر ودول العــــالم  -

 المختمفة.
التنمية المينية المستدامة لمقيـادات التربويـة فـي مصـر  -

 ودول العالم المختمفة.
التنمية المينية اإللكترونية لمقيادات التربوية فـي مصـر  -

 ودول العالم المختمفة.
ـــتعمم عـــن بعـــد  - ـــيم ) ال ـــة  –الصـــيل الحديثـــة لمتعم التربي

ــــــــع  –الدوليـــــــة  ـــــــيم   –كميـــــــات المجتمــ مـــــــدارس التعم
 المجتمعي(.فى مصر ويعض الدول المتقدمة

ــي مجــال التعمــيم لــدى بعــض الــدول  - التجــارب الرائــدة ف
 المتقدمة كدراسة حالة .

 اإلدارة التعميمية في مصر ودول العالم المختمفة. -
 المدرسية في مصر ودول العالم المختمفة.اإلدارة  -

 اإلدارة التعميمية في مصر.تطوير  -
 اإلدارة المدرسية في مصر.تطوير  -
 إدارة برامج محو األمية وتعميم الكبار. -
 نظم و إدارة الجودة الشاممة واالعتماد.  -
 االتجاىات المعاصرة في اإلدارة التعميمية. -
 التعميمية.إدارة المواىب البشرية فى المؤسسات  -
 البشرية فى المؤسسات التعميميةارد إدارة المو  -
 .التنمية المينية اإللكترونية لمقيادات التربوية -
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 زتاالت البخح العلمْ يف قشم الرتبّة املكازنة َاإلدازة التعلّمّة: -0

 ختضط اإلدازة التعلّمّة ختضط الرتبّة املكازنة ا   اجمل

ّة
ّك
ةب
ة ت

جّ
حب
ت 
ال
زتا

 

تطـــوير التعمـــيم الفنـــي فـــي ضـــوء خبـــرات بعـــض الـــدول  -
 المتقدمة .

فــي مصــر  نظــم تربيــة وتعمــيم ذوي االحتياجــات الخاصــة -
 .ودول العالم المختمفة

 .في مصر ودول العالم المختمفة تربية الموىوبيننظم  -
 .في مصر ودول العالم المختمفة نظم التقويم -
 .في مصر ودول العالم المختمفة البحوث العممية -
فــي مصــر  تطــوير المنــاىج التعميميــة وأســاليب تدريســيا -

 .ودول العالم المختمفة
 

تطــــوير اإلدارة المدرســــية بمراحــــل التعمــــيم العــــام وريــــاض  -
 األطفال.

مــداخل حديثــة فــي اإلدارة التعميميــة. وتشــمل: )اإلدارة  -
اإللكترونية، إدارة الجـودة الشـاممة، إدارة الوقـت، إدارة 
األزمات، إدارة الصراع، إدارة الضغوط، إدارة العمميات، 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــات، إدارة الثق إعــــــــــــــادة ىندســــــــــــــة العممي

 التنظيمية....الخ(.
 يمية..التخطيط االستراتيجى فى المؤسسات التعم -
 القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية. -
 القدرة المؤسسية لممؤسسات التعميمية. -
 القيادة االستراتيجية لممؤسسات التعميمية. -
 التمكين اإلدارى لمقيادات بالمؤسسات التعميمية. -
 التخطيط االستراتيجي، واإلدارة االستراتيجية. -
 المساءلة والمحاسبية التعميمية. -
 دارية.االستشارات اإل -
ــا فــى  مكافحــة  - الشــفافية اإلداريــة والمســاءلة ودورىم

 الفساد اإلدارى بالمؤسسات التعميمية.
 تكنولوجيا اإلدارة التعميمية والمدرسية. -
تطــــوير أداء الكــــوادر والقيـــــادات التربويــــة بالمراحـــــل  -

 التعميمية المختمفة.
ّه
ة ب
كّ
بّ
ة
ة ت

جّ
حب
ت 
ال
زتا

 ّة

 وخدمة المجتمع.دور التعميم في تنمية البيئة  -
 نظم تربية وتعميم الفئات الخاصة. -
 تطوير المناىج بمراحل التعميم المختمفة. -
 تكنولوجيا التعميم فى مصر والدول األخرى. -

 العنف المدرسى  ودور اإلدارة المدرسية فى الحد منو. -
ضغوط العمل وعالقتيـا باإلبـداع اإلدارى واتخـاذ القـرار  -

 فى المراحل المختمفة.التعميمى لمقيادات التعميمية 
ـــــة  - ـــــادات اإلداري ـــــذكاء االستشـــــارى والوجـــــداني لمقي ال

 بالمؤسسات التعميمية المختمفة.
 اليقظة االستراتيجية والرشاقة االستراتيجية. -
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 ارتةة التهفّرِة للبخح العلمْ بكشم الرتبّة املكازنة َاإلدازة التعلّمّة: -9

اهلدف 

 العام
 الفرتة الزمهّة مؤطسات الهذاح مشئُلّة التهفّر األنظةة األيداف الفسعّة

ر
د.
ما
عت
ال
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دة 
دتُ

ت ا
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مت
ُء 
ض
يف 
ة 
لّ
لك
با
دة 

سائ
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ّة
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لع
م ا
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د ا
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ة ك
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لّ
تع
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زة
دا
إل
َا
ة 
زن
كا
 امل
ّة
رتب
 ال
شم

 ق
ءة
فا
ى ك

تُ
ش
ع م
ف

 
 

صياغة خطة لمبحث العممي في  -1
القسم تراعي كافة التطورات العممية 

والمعاصرة، كما نراعى والتقنية الحديثة 
 متطمبات سوق العمل.

تحديد مجاالت البحث العممي  -
 بالقسم، وتحديد آليات التنفيذ.

مراجعة الخطة البحثية بالقسم بما  -
يتفق مع متطمباتو والمتغيرات 

 العممية والتكنولوجية المعاصرة.

 رئيس القسم. -
 مدير وحدة توكيد الجودة. -
 أعضاء ىيئة التدريس بالقسم. -

ساتذة المتخصصين بعض األ -
 من خارج القسم

 أعضاء المجتمع المحمى. -

وجود خطة بحثية بالقسم  -
تتفق مع متطمباتو 
والمتغيرات العممية 

 والتكنولوجية المعاصرة.
2018-2023 

تطوير برامج الدراسات العميا بالقسم -2
بما يتالءم مع المعايير األكاديمية 
العالمية، واستحداث بعض البرامج 

لمتطمبات العصر وسوق  المواكبة
 العمل.

حصر البرامج والمقررات الخاصة  -
بالدراسات العميا والتي يقوم القسم 

 بتدريسيا.
تحديــــد البــــرامج والمقــــررات الجديــــدة  -

التــــي تمبــــي احتياجــــات الكميــــة مــــن 
ناحية، واحتياجـات سـوق العمـل مـن 

 ناحية أخرى.

 وكيل الكمية لمدراسات العميا  -

 رئيس القسم -
 الدراسات العميا.مدير إدارة  -

 أعضاء ىيئة التدريس بالقسم. -

بعض أعضاء المجتمع  -
 المحمى. 

البرامج والمقررات   -
الخاصة بالدراسات العميا 
والتي يقوم القسم 

 بتدريسيا. 

البرامج والمقررات الجديدة   -
التي تمبى احتياجات 

 المجتمع المحمى

2018-2023 

تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -3
ومعاونييم بالقسم فيما يتعمق باألنشطة 

 البحثية العممية والتطبيقية.

وضع آلية لتحفيز أعضاء ىيئة  -
التدريس والييئة المعاونة لتنفيذ 
البحوث العممية التي تتناسب مع 

 الخطة البحثية لمقسم.
حصر البرامج والدورات التدريبية  -

الالزمة لتدريب أعضاء ىيئة 
عمى  التدريس ومعاونييم بالقسم

ميارات البحث العممي، وأخالقيات 
 المينة.

تدريب أعضاء ىيئة التدريس  -
والييئة المعاونة بالقسم عمى 
ميارات البحث العممي وأخالقيات 

 المينة.

وضع خطة لمشاركة أعضاء ىيئة  -
التدريس والييئة المعاونة بالقسم 
في المؤتمرات العممية والندوات 

 داخل الكمية وخارجيا.

 عميد الكمية -
 رئيس القسم -
 مدير وحدة توكيد الجودة -
مركز تنمية أعضاء ىيئة  -

 التدريس والقيادات بالجامعة.

البحوث التي تجرى من  -
خالل القسم وتتسم بالميزة 

 التنافسية.
عدد البحوث المنشورة لكل  -

 عضو ىيئة تدريس.

عدد المؤتمرات التى  -
يشارك فييا أعضاء ىيئة 
التدريس بالقسم والتي 

 .تعقد بالكمية 

عدد المؤتمرات التى  -
يشارك فييا أعضاء ىيئة 
التدريس بالقسم عمى 
 المستوى المحمى والقومي.

2018-2023 

خمق بيئة صحية، ومناخ عام سميم -4
 يشجع عمى البحث العممي بالقسم.

 

وضع آلية لتشجيع أعضاء ىيئة  -
التدريس بالقسم عمى النشر العممي 

 داخل مصر وخارجيا.
الحالية لمبحث مراجعة االحتياجات  -

 العممي بالقسم.

وضع آلية لتشجيع الباحثين  -
وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم عمى 

 عميد الكمية. -

 رئيس القسم . -
 مدير وحدة توكيد الجودة . -
 مدير إدارة الدراسات العميا . -
 مدير المكتبة الرقمية. -

بحوث المنشورة عدد ال -
ألعضاء  ىيئة تدريس 
في المجالت المحمية 

 والدولية.

عدد الباحثين وأعضاء  -
ىيئة التدريس بالقسم 
المستخدمين لممكتبة 

2018-2023 
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 كتب باللغة العسبّة: :  عظس زابع

  عبد الباسط محمد دياب، تطوير اإلدارة الجامعية : دراسة حالة كميات التربية فى عدة دول ، ) كفر الشيخ: دار
 م(. 2008العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، 

  عبد الباسط محمد دياب، وحسين طو عطا، دليل ممخصات رسائل الماجستير والدكتوراه، الجزء الرابع يوليو
  م(.2006محسن لمطباعة، ، ) سوىاج: دار 2006

 عبد الباسط محمد دياب، القدرة التنافسية لمجامعات )تجارب دولية وخبرات عالمية(، تحت النشر 

 .عبد الباسط محمد دياب، قضايا معاصرة في اإلدارة المدرسية واالشراف الفنى، تحت النشر 

  والمأمول(، تحت النشر.عبد الباسط محمد دياب، القدرة التنافسية لمجامعات المصرية )الواقع 

 مًازات اذتاسب اآلىلعظس:  خامص

 (    : ICTPاجتاز صحب السيرة بنجاح الدورات التالية فى  قيادة الحاسب اآللى )
 Word Processing. 
 Information Technology 
 Using the Computer and Managing Files        
 Databases -Access.                          
 Information and Communication 
 Presentations 

 Spreadsheets 

 Maintenance 

 SPSS 

 اهلُاِات َاألنظةـــــة : عظس:   سادض

 . القراءة و اإلطالع  
 .متابعة كل ما ىو جديد فى البحث العممى 

 . السفر داخل وخارج مصر 
 

استخدام المكتبة الرقمية واالستفادة 
 من قواعد البيانات العالمية.

الرقمية واالستفادة من 
 قواعد البيانات العالمية.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق -5
نتائج البحوث العممية التي تجرى 

أرض الواقع، ومتابعة بالقسم عمى 
 النتائج اإليجابية لتمك البحوث.

تحديد احتياجات القسم،  -
والمستفيدين في المجتمع المحمي 

 القسم.بمن نتائج البحوث العممية 
حصر الموارد المحمية التي يمكن  -

 .موياًل ذاتياً لمبحث العمميأن تقدم ت

 عميد الكمية -

 رئيس القسم -
 وكيل إدارة الدراسات العميا -

 الدراسات العميا ةإدار  مدير -

 أعضاء المجتمع المحمى. -

قائمة بمصادر التمويل  -
 والموارد المالية الجديدة.

قائمة بالبحوث التى تم  -
 تمويميا من ىذه المصادر.

2018-2023 

البحث عن مصادر إضافية لتمويل -6
البحث العممي وأنشطتو المختمفة بالقسم 
من خالل التعاون مع الييئات 

 المجتمعية.والمنظمات 

إعداد مشروعات بحثية بالقسم  -
بالشراكة مع مؤسسات المجتمع 

 المحمي.

 عميد الكمية . -

 رئيس القسم . -

 أعضاء ىيئة التدريس بالقسم -
 أعضاء المجتمع المحمى -

عدد المشروعات البحثية  -
بالقسم بالشراكة مع 
مؤسسات المجتمع 

 المحمي

2018-2023 


