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 التقدير  التاريخ الجامعة الكلية الدرجة

 بكالوريوس العلوم والتربية " رياضيات " .1

 
كلية التربية 

 بسوهاج

" جيد جداً " مع  م 1992مايو  أسيوط

 مرتبة الشرف

كلية التربية  التربية " أصول التربية  . الدبلوم الخاصة في2

 بسوهاج

 جيد جداً  1994 أسيوط

كلية التربية  التربية " أصول التربية "  تير في. الماجس3

 بسوهاج

جنوب 

 يالواد

 ممتــاز م 1997

كلية التربية  التربية " أصول التربية "  . الدكتوراه في4

 بسوهاج

جنوب 

 يالواد

ال يوجد تقدير  م 2002

لدرجة الدكتوراه 

كليات التربية  في

 .في مصر

 : ثالثاً: الوظائف
 خـــــــــــــــالتاري            ــةـــــالجهــــ              ــة ــــــــالوظيفـ             

 كلية التربية بسوهاج  دـــــــــــــــــــــــــــــمعي.  1

 جامعة جنوب الوادى

  17/10/1997- م 1992/  12/  16

 كلية التربية بسوهاج  د ـــــــــــــــــمدرس مساع . 2

 ىجامعة جنوب الواد

 م200/  11/  1 – م1997/  10/  18

 كلية التربية بسوهاج  درس ـــــــــــــــــــــــــم .  3

 جامعة جنوب الوادى

 م  2002 /2/11

-كلية التربية بالجامعة الخليجية د ـــــــــــــــــــأستاذ مساع. 4

 .البحرين مملكة

 م2006/  8/  1- م2006/  3/  18

                ة بالجامعدددددددة عميدددددددد كليدددددددة التربيددددددد. 5

  الخليجية.

 –التربية بالجامعة الخليجية  كلية

 . مملكة البحرين

إلددددد   م 2006/  8/  19اعتبددددداراً مدددددن 

     م03/07/2012

عميددددد القبددددول والتسددددجيل بالجامعددددة . 6

 الخليجية

إلددددددد  م 04/07/2012اعتبددددددداراً مدددددددن  الجامعة الخليجية مملكة البحرين

 م02/07/2014

 م2020إل  م2018اعتباراً من  كلية التربية بسوهاج ر وحدة ضمان الجودة. مدي7

 الخبرات في مجال رئاسة المجالس واللجان الجامعية وعضويتها::  رابعاً 
 نوع الخبرة م

  
 (.م2020-م2018) جمهورية مصر العربية –معة سوهاج مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بجا 1
م وحتييي  2006/ 18/08لتربيييية بالجامعييية ال ليجيييية بمملنييية التريييري   ييي  ال تيييرة مييي  رئييييج مجليييج  ليييية ا 2

 م.03/07/2012
 رئيج اللجنة التنسيقية لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 3
 .  GU 24 -06الترري رئيج لجنة مراجعة الئرة لجنة تظلمات الطلتة بالجامعة ال ليجية بمملنة  4
 رئيج لجنة إعادة صياغة م هوم خدمة المجتمع بالجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 5
 م.24/07/2014م وحت  18/08/2006عضو مجلج الجامعة ال ليجية بمملنة الترري     ال ترة م   6
 أمي  مجلج الجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 7
 (.2020-2018، وعضو مجلج النلية )(م2017-2016) .أمي  مجلج  لية التربية بسوهاج 8
 .ول التربية بكلية التربية بسوهاجأمي  مجلج قسم أص 9

 م(2018-2017)أمي  لجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية بسوهاج.  10

 أمي  لجنة البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية بسوهاج. 11

 .جة الثقافية بكلية التربية بسوهارائد اللجن 12
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( بتاريخ 385، والمشكلة بقرار مجلج النلية رقم )ئرة جديدة لنلية التربية بسوهاجعضو لجنة إعداد ال  13
 م.15/1/2019

م ، المشكلة بقرار 2017/2018عضو لجنة صندوق التنا ل االجتماع  بكلية التربية بسوهاج للعام الجامع   14
 م.17/10/2017( بتاريخ 368مجلج النلية بجلسته رقم )

 عضو لجنة المكتتات بكلية التربية بسوهاج. 15

 .جلج األكاديم  بالجامعة ال ليجيةعضو الم 16

 عضو لجنة إعداد ال طة الترثية ال مسية لقسم أصول التربية بكلية التربية بسوهاج. 17

 نائب رئيج اللجنة المر زية للمؤتمرات العلمية بالجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 18

، ورئيييج اللجنيية ال راييية األوليي  للجامعيية ال ليجييية بمملنيية الترييري عضييو لجنيية صييياغة ال طيية االسييتراتيجية  19
 ال اصة بمرور " التميز    التعليم".

عضييو اللجنيية الترضيييرية لتعاليييات المييؤتمر العربيي  الييدول  الثييان  لضييمان جييودة التعليييم العييال  المنعقييد بمقيير  20
 م بالتعاون مع اتراد الجامعات العربية.2012أبريل  5-3نة الترري     ال ترة م  الجامعة ال ليجية بممل

 المشرف والمنسق العام للجنة تطوير الموقع اإللنترون  للجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 21

 عضو لجنة تأديب الطلتة بالجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 22
 ة ال ليجية بمملنة الترري .عضو لجنة مراجعة سياسة الجامع 23

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديم  بكلية التربية بالجامعة ال ليجية. 24

 عضو لجنة تطوير الهيكل اإلداري لعمادة الدراسات العليا والترث العلم  بالجامعة ال ليجية بمملنة الترري . 25

  لجامعة ال ليجية بمملنة الترري .   ا IDEASعضو لجنة دراسة مدى إمكانية تطبيق نظام التقييم  26

عضو لجنة اإلعداد لر ل ت يرج ال يوجي  السيابع والثيام  لطلتية الجامعية ال ليجيية بمملنية التريري  والي ي أ ييم  27
 م.28/01/2013

28 
 

بتييياريخ  (136عضيييو ال رييييق التن يييي ي للجنييية المشيييروعات والجيييوائز بالجامعييية )قيييرار رئييييج الجامعييية رقيييم )
 م.23/2/2019

 عضو لجنة مراجعة الئرة  لية التربية بسوهاج. 29
ائزة مصير لياداا المؤسسي  المتمييز ليدورتي  متتياليتي   عضو لجنة إعداد ملف  لية التربية بسوهاج للتقيدم لجي 30

 م(.2020م( و )2019)
برئاسة السيد و ييل واارة  دارة طهطا التعليمية وو الئهاإاللجنة المشكلة الختتارات التجديد لمديري مدارس عضو  31

والسيييد و يييل مديرييية التربييية  ،دارة بسييوهاجإلوعضييوية السيييد مييدير مديرييية التنظيييم وا ،التربييية والتعليييم بسييوهاج
جييرت اللجنيية هيي ب االختتييارات بمكتييب السيييد و يييل واارة التربييية والتعليييم بمديرييية التربييية أوقييد  ،والتعليييم بسييوهاج

 .م2020ديسمبر 16الموا ق  الثالثااوالتعليم بسوهاج يوم 

 : الخبرات في مجال مشروعات تطوير التعليم العالي في مصر:  خامساً 
 نوع ال برة م

الرياضيييات بكلييية التربييية بسييوهاج " والتييابع  تقييويم وتطييوير برنييامد إعييداد معلميي   إدارة مشييروع عضييو مجلييج 1
 .HEEPF وق تطوير التعليم العال  "مصر"لصند

 النجليزيية بجامعية جنيوب اليوادى "،  " إنشاا شعب لتدريج العلوم والرياضيات باللتة اعضو مجلج إدارة مشروع 2
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 .FOEP التربية "مصر" روع تطوير  لياتوالتابع لمش

والتييابع “ FLDP“الجامعييية   تنمييية قييدرات أعضيياا هيئيية التييدريج والقيييادات لمشييروع عضييو ال ريييق التن ييي ي 3
 ." HEEP" تطوير التعليم العال  "مصر لمشروع

 .بكلية التربية بسوهاجFLDP المنسق العام لمشروع 4

 ية التربية بسوهاج.المدير التن ي ي لمشروع ال اعلية التعليمية بكل 5

 عضو ال ريق التن ي ي للجنة المشروعات والجوائز بجامعة سوهاج. 6

 سادساً: الخبرة في مجال جودة التعليم :
 م نوع الخبرة

 1 العربية. جمهورية مصر  –مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية بسوهاج 

 2 ية بكلية التربية بسوهاج"المدير التن ي ي لمشروع " دعم وتطوير ال اعلية التعليم

 2 عضو لجنة الجودة بكلية التربية بالجامعة ال ليجية.

 3 عضو لجنة إعداد ال طة االستراتيجية للجامعة ال ليجية بمملنة الترري  .

 دول  الترري ،م   رسائل ماجستير    مجال إدارة الجودة الشاملة    مجال التعليم لطالب ثمان إنجاا
 واإلمارات.  سعودية،وال والنويت،

4 

، والمبنية عل  دليل خطة ترسي  أداا الجامعة ال ليجيةلجان م  لجان الجودة المشكلة ضم   ترأست ستع
   ن الجودة بمملنة الترري ، وه ب اللجان ه المراجعة المؤسس  لهيئة ضما

  إعداد خطة م صلة للتعليم والتعلملجنة. 
  والمقررات،البرامد  تد مقرة ومعلنة لجميعم  ون ه ب النوالجنة وضع سياسة لنواتد التعلم تستلز 

 ها جميع خريج  الجامعة ال ليجية. وتصف المهارات النواية الشاملة والمعارف الت  يجب أن يمتلن
 التقييم ولضمان  ون  التعلم، رجات لجنة مراجعة سياسات لتقييم الطالب لضمان  ونها مالئمة لم

 االعتتار.سرية بنظر وآخ ًا ال وعاداًل،د يقًا 
  والتوجيه.لجنة وضع نظام لمرا تة تن ي  سياسات التقييم  
  البرامد.وإعادة اعتماد  اعتماد،لجنة وضع إجرااات لتصميم ومراجعة  
  التعليم.أو ما يتعلق ب لس ة  والتعلم،لجنة صياغة سياسة التعليم 
  الرسوب.  ي  يواجهون م اطر والطالب ال الضعاف،لجنة وضع إجرااات موثقة لمساعدة الطالب 

5 

تدريب السادة أعضاا هيئة التدريج بالجامعة ال ليجية عل   يفية توصيف البرامد والمقررات الدراسية عبر 
 . العالمية(" توصيف البرامد والمقررات الدراسية    ضوا ال برات  بعنوان خمسة برامد تدريبية 

6 

وال ي غط  عل  نرو شامٍل  الداخلية،مراجع  نظام الجودة  اجتياا البرنامد التدريب  ال اص بتأهيل
 م  متطلتات  ٍل 

 ISO 9001:2008  Quality Management System 

 ISO 19011:2011 Guidelines for auditing of management system. 

لرصول عل  وال ي نظمته شر ة ان وفيج  لالستشارات    إطار تأهيل الجامعة ال ليجية بمملنة الترري  ل
، وقد حصلت الجامعة عل  ه ب الشهادة و نت أحد أعضاا ال ريق ال ي أهلها 9001:2008شهادة األيزو 

 ل لك عندما  نت عميدًا للقبول والتسجيل  يها.

7 
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 8 م.2011/2012عضو هيئة التدريج المتميز عل  مستوى الجامعة ال ليجية للعام الجامع  

 تيرة  التريري ،بطت  خريج  الجامعة ال ليجية بكٍل م  دولية النوييت ومملنية المشار ة ب عالية    تأسيج را
 كون  عميدًا للقبول والتسجيل بالجامعة.

9 

 مصير،إعداد المراجع ال يارج  لمؤسسيات التعلييم العيال   ي  لبرنامد الست الدورات التدريبية عل  الرصول 
  وبيانها  التال   المصرية،عتماد التعليم واالجودة لضمان  القومية هيئةالوالت  تن  ها 

 التقييم ال ات  لمؤسسات التعليم العال . .1

 توصيف البرامد والمقررات وتقويم نواتد التعلم لمؤسسات التعليم العال . .2

 الت طيط االستراتيج  لنليات ومعاهد التعليم العال . .3

 التعليم العال . ال ارجية لنليات ومعاهدالمراجعة  .4

 ج والتعلم ال عال لنليات ومعاهد التعليم العال .استراتيجيات التدري .5

 نظم االمترانات وتقويم الطالب لنليات ومعاهد التعليم العال . .6

10 

م 2019يونيييو  11حضييور ورشيية العمييل التيي  عقييدتها الهيئيية القومييية لضييمان جييودة التعليييم واالعتميياد يييوم 
  .لم اهيم واألساسيات"ا البرامج  " االعتماد  عنوان ب ندق  ونراد بالقاهرة ترت 

11 

ب مر ييز ، اليي ي عقييدالييدول  األول لمر ييز ضييمان الجييودة للمييؤتمرولجنيية التوصيييات عضييو اللجنيية التنظيمييية 
  " م بمدينية التردقية بمصير تريت عنيوان2019( أبرييل 3-1،  ي  ال تيرة مي  )ضمان الجودة بجامعة سوهاج

 عمال وضمان الجودة ".الجامعات العربية    ضوا اقتصاد المعر ة وريادة األ

 

12 

االثنييي   ، يييومنيهم بكلييية التربييية بجامعيية سييوهاجتن ييي  ورشيية عمييل للسييادة أعضيياا هيئيية التييدريج ومعيياو 
 .امج  ... الم اهيم واألساسيات" " االعتماد البر م، ترت عنوان2019يونيو  24الموا ق 

13 

 ز ضمان الجودة بجامعة سوهاج ترت عنيوان " المشار ة  مدرب    البرنامجي  التدريبي  الل ي  عقدهما مر 
 م.2019االعتماد البرامج " للسادة أعضاا هيئة التدريج ومعاونيهم خالل شهر يوليو 

14 

ُعقييدت بييالمقر القييديم   بييرامد الجديييدة  يي  جامعيية سييوهاج"، والتيي  " مسييتقبل الحضييور ورشيية عمييل بعنييوان
 م.2019يوليو  8لجامعة سوهاج يوم االثني  الموا ق 

15 

حضور ستع ورش عمل متتاليات عقدتها وحيدة ضيمان الجيودة بكليية التربيية بسيوهاج للسيادة أعضياا هيئية 
م بمقيير قاعيية السييمنار 3/1/2020م وحتيي  2019ديسييمبر  23التييدريج ومعيياونيهم بالنلييية  يي  ال تييرة ميي  

لمؤشرات والممارسيات ال اصية بالنلية ترت عنوان " معايير االعتماد البرامج  األحد عشر، و يفية استي اا ا
 بها عل  نرو تطبيق ".

16 

  

 الخبرة في مجال التعليم اإللكتروني :سابعاً : 
 نوع ال برة م
 "Moodleنتاجها مع التطبيق باست دام نظام"   " تصميم المقررات اإللنترونية وإاجتياا برنامد تدريب  بعنوان 1

 امعة ال ليجية بمملنة الترري .م بمقر الج2010/ 3/  31- 28"    ال ترة م  
 حضور عديد م  ورش العمل    مجال " است دام تطبيقات التعلم اإللنترون     التعليم الجامع ". 2

 ثامناً :الخبرة في مجال تحقيق المخطوطات :
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 نوع ال برة م
وذلك  بسوهاج،بداع اجتياا الدورة العلمية المت صصة    مجال ترقيق الم طوطات الت  عقدتها أكاديمية إ 1

 م.2015مارس  15-5   ال ترة م  

 ًً  :والجمعياتمؤسسات  ال: عضوية   تاسعًا

 نوع العضوية م

 المقارنة.عضو الجمعية المصرية للتربية  1

  رع سوهاج. –عضو لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية  2

 هاج.عضو مجلج إدارة وأمي  صندوق جمعية الثقا ة م  أجل التنمية بسو  3

( 136قرار مجليج الجامعية رقيم )). (لتات –)عرب   بسوهاجال ن  لمدارس أحمد اويل ال اصة  عضو المكتب 4
 م.30/9/2018بتاريخ 

 (.لتات-عرب رئيج المجلج األكاديم  لمدارس أحمد اويل ال اصة بسوهاج ) 5

دولية اإلميارات العربيية المتريدة  ي  مرشح الجامعة ال ليجية لشتل منصب منسق جائزة الشيخ خلي ة التربوية ب 6
 الترري .مملنة 

 : الخبرات في مجال التدريب:  عاشراً 
 نوع ال برة م
 :ةالخبرات التدريبية داخل جمهورية مصر العربي 
بجمهورية مصر  (NCFLDمدرب معتمد    المر ز القوم  لتنمية أعضاا هيئة التدريج والقيادات ) 1

 العربية.
 مشروع تنمية قدرات أعضاا هيئة التدريج والقيادات الجامعية.مدرب معتمد     2

ومعاونيهم السادة أعضاا هيئة التدريج  م -( 300ع  ) يزيد- بيرقمت خالل ه ا المشروع بتدريب عدد 
مهارات التدريج، ومهارات  عل -تدريبياً ( برنامجًا 20م  ) رعبر أكث-الوادي، سوهاج وجنوب  بجامعت 
م  الموضوعات  وغيرها، المهنة،وآداب وأخال يات  ال عال،هارات االتصال ال عال والعرض وم العلم ،الترث 

                               يل  وم  ه ب البرامد ما  الجامعية،الت  تهدف إل  االرتقاا بمستوى أعضاا هيئة التدريج والقيادات 

 .تدريبية(برامد  4) العلم .أساليب الترث  -

 . تدريبية(برامد 4) ال عال.لتدريج مهارات ا -

 .تدريبية(برامد  4) ال عال.مهارات العرض  - 

 .تدريبية(برامد  4) ال عال.مهارات االتصال  -

 تدريبيان( )برنامجان التدريج.   موضوعات م تارة  -

 .تدريبيان( )برنامجان المستدامة.التنمية المهنية  -

التن ي ى عل  أكثر م  عشرة برامد تدريتة أخرى تابعة ل ات  ذلك  ضاًل ع  القيام بمهام اإلشراف   
 المشروع.
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التابع  التربوية،المشار ة    تن ي  العديد م  برامد التدريب التابعة لإلدارة المر زية لمر ز إعداد القيادات  3
 يل  وم  ه ب البرامد ما  والتعليم،لواارة التربية 

 ام القيادية العليا.إعداد القيادات التربوية لتول  المه 

 .اإلرشاد األكاديم  والمهن  للقيادات التربوية 

 .أهمية تنمية الموارد التشرية القتصاديات التعليم 

 .التنوي  المهن  واألخالق  للقيادات التربوية  
مدرب معتمد تابع للمجلج القوم  لامومة والط ولة التابع لمجلج الواراا    مشروع تدريب ميسرات  4

 متارك.تتبناب سيدة مصر األول  السيدة سواان  ال يرس الصديقة لل تيات المدا
 رلل تيات، عبر أكث( ميسرة م  ميسرات المدارس الصديقة 200قمت خالل ه ا المشروع بتدريب أكثر م  )  

 عل  مهارات التدريج واإلدارة    ال صول  سنوات،( برنامجًا تدريبيًا خالل ثالث 20م )
 صول غير تقليدية يتضم  ال صل الواحد منها الص وف م  األول إل   وه والمستويات متعددة الص وف 

 ما يعتمد  األقران،وتعلم  التعاون ،والتعلم  النشط،السادس االبتدائ  ويعتمد التدريج  يها عل  م اهيم التعلم 
  الرصص.وليج اليوم المدرس     المدارس الصديقة لل تيات ذات ال صل الواحد عل  نظام ال قرات 

 بسوهاج.    مشروع دمد الط ل المعاق التابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية   مدربالمشار ة  5
 االبتدائيةمنظومة التقويم التربوي الشامل للص وف الثالثة األول  م  المرحلة  تطوير“ مشروع    مدرب  6

   لواارة التربية والتعليم    مصر.  التابع“
 يادات التعليم بمرا ظة سوهاج  م -آالف  ثالثة-( 3000 ا المشروع بتدريب أكثر م  )قمت خالل ه

 المدارس،ومدراا  التعليمية،والعاملي     مجال التعليم االبتدائ  عل  وجه ال صوص م  مدراا اإلدارات 
ة التربية والتعليم عل  قررته واار  ال ي والتراكم عل  أسلوب التقويم الشامل  والمعلمي ، والموجهي ، والو الا،

 18وقد بلغ عدد ه ب البرامد التدريبية أكثر م   أولية.الص وف الثالثة األول  م  التعليم االبتدائ   مرحلة 
 .م2005برنامجًا تدريبيًا خالل سنة 

الل مدرب    برامد التدريب الت  تعقدها الهيئة العامة لمرو األمية وتعليم النتار بمرا ظة سوهاج، قمت خ 7
ه ب البرامد بتدريب المئات م  معلم  برامد مرو األمية وتعليم النتار    جميع مراكز مرا ظة سوهاج وعبر 

 سنوات.ما يزيد ع  ال مج 
           العديد م  لقااات تنشتط مجالج اآلباا الت  عقدتها جمعية                                                          مدربالمشار ة  8

   إطار مشروع تطوير عشري  مدرسة ابتدائية بالمرا ظة  جزا  سوهاج.الصعيد للتربية والتنمية بمرا ظة 
 م  مشروع تطوير مائة مدرسة ابتدائية عل  مستوى جمهورية مصر العربية.

ارمشروع " دمد    العديد م  اللقااات الت  عقدتها جمعية الصعيد للتربية والتنمية    إط  مدربالمشار ة  9
 ".الط ل المعاق

  مدارس تن ي  العديد م  البرامد التدريبية     10
 .أحمد اويل ال اصة بسوهاج 

 .المدرسة البريطانية الرديثة بسوهاج 

 .مدرسة الزهور ال اصة بسوهاج 
حد الموا ق م األيو  سوهاج،تن ي  ورشة عمل للسادة أعضاا هيئة التدريج ومعاونيهم بكلية التربية بجامعة  11

 .لتعليمية بكلية التربية بسوهاج " " التعريف بمشروع دعم وتطوير ال اعلية ام، ترت عنوان2018ديسمبر  17
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14 
 

االثني   ، يومنيهم بكلية التربية بجامعة سوهاجتن ي  ورشة عمل للسادة أعضاا هيئة التدريج ومعاو 
 .امج  ... الم اهيم واألساسيات" "عتماد البر  " االم، ترت عنوان2019يونيو  24الموا ق 

رئيج  ريق المتابعة والدعم ال ن  المشكل بقرار رئيج الجامعة لنلية الطب البيطري بجامعة سوهاج لتقييم 
 مدى استي ائها لمتطلتات االعتماد.

اآلداب بجامعة تقديم ورشة عمل تثقيفية ع  االعتماد البرامج  ألعضاا هيئة التدريج ومعاونيهم بكلية 
 م.2109سبتمبر  26-25سوهاج    ال ترة م  

 

ال ي عقدته مديرية التنظيم واإلدارة  (TOT)“المشار ة  مدرب    البرنامد التدريب  "إعداد المدربي  
/ 6/2م وحت  27/1/2020،    ال ترة م  ل ئة م  القيادات    مجاالت شت  بسوهاج بمقر المديرية

 م.2020
 التدريبية في مملكة البحرين:الخبرات   15
 
1 

مدرب    برامد التنمية المهنية ألعضاا هيئة التدريج بالجامعة ال ليجية والت  عقدت بمر ز التدريب 
واالستشارات بالجامعة    مجاالت  مهارات العرض ال عال، وإدارة الصف الجامع ، وتوصيف البرامد 

 األكاديمية والمقررات الدراسية.
ن ي  برنامد تدريب  بعنوان  "  تابة التقارير " ألخصائ  المرحلة االبتدائ  بواارة التربية والتعليم، وقد تصميم وت 2

 م.2012مايو  28-27ن   البرنامد بمقر واارة التربية والتعليم بمملنة الترري     
 :المملكة العربية السعوديةالخبرات التدريبية في   

لمملنة العربية السعودية عبر منصة "تجويد"    تن ي  البرنامد التدريب  المعنون التعاون مع جامعة التاحة با 1
"القيادة ال اعلة وإرساا دعائم الرو مة    المؤسسات التعليمية"، وذلك يوم األربعاا الموا ق 

العرب  م، واستهدف البرنامد  ئة القيادات العليا والتاحثي     مجال القيادة    منطقة ال ليد 28/10/2020
 وخارجها.

التعاون مع جامعة التاحة بالمملنة العربية السعودية عبر منصة "تجويد"    تن ي  البرنامد التدريب  المعنون  2
م، واستهدف البرنامد  ئة 4/11/2020"القيادة اإلبدااية والتميز المؤسس "، وذلك يوم األربعاا الموا ق 

 دة    منطقة ال ليد العرب  وخارجها.القيادات العليا والتاحثي     مجال القيا
    المشاركة في المؤتمرات الدولية خارج جمهورية مصر العربية : حادي عشر:    

 المشاركة م

الهاشمية،     ال ي عقدته الجامعة األردنية بمقرها    عمان بالمملنة األردنية رالمشار ة    المؤتم 1
وقد شار ت     ،“المؤتمر األول لتروث الرسائل الجامعية  " بعنوان  م،2008مايو  14-11  م  ال ترة

 التربوية،مجال المساالة  من رد    أنجزتها بإشرافٍ المؤتمر بناًا عل  قبول إحدى رسائل الماجستير الت  
 المؤتمر. لتنون إحدى الرسائل المتنا سة عل  جائزة 

عقدته الجمعية التررينية لتنمية الط ولة     ندق ال ي  ،“" الط ولة    عالٍم متتير  مؤتمر المشار ة     2
  .2009مايو  19 – 18كراون بالاا    ال ترة م  



 

 Page 9جمهورية مصر العربية –كلية التربية بجامعة سوهاج  –قسم أصول التربية  –د.محمد ناجح محمد محمد أبوشوشة 
 

  

ال ي عقدته جمعية دعم الطالب بمملنة الترري   ،“"  يمة التعلم    مجتمع المعر ة  مؤتمر المشار ة     3
 والتعليم.م بصالة واارة التربية  2010 براير  21 – 20   ال ترة م  

 براير  3-2المشار ة    مؤتمر هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المنعقد    مملنة الترري     ال ترة م  4
  “.نرو مستقبل أ ضل  والتدريب " جودة التعليم  بعنوان م 2011

 مؤتمر المشار ة     5
 International Leadership Conference (ILC2012): Enforcing Regional 

Competitiveness through leadership Critical Thinking and Innovation “ عقد  وال ي
 الترري .م ب ندق الريجنس  بمملنة 2012مايو  16-15   ال ترة م  

 المشار ة    مؤتمر  6
Higher Education Forum 2012: Higher Education for the 21st Century. 

Manama, Kingdom of Bahrain, 8th -10th
 October 2012, Higher Education 

Council and Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

، وال ي عقدته الجامعة ال ليجية    لثان  لضمان جودة التعليم العال المشار ة    المؤتمر العرب  الدول  ا 7
  .مع اتراد الجامعات العربيةتعاون م بال2012أبريل  5-4مقرها بمملنة الترري     ال ترة م  

م 2013أبريل 22حضور ورشة عمل بعنوان  "نجاح الطالب م  خالل التعليم ال اعل، والمنعقدة بتاريخ  8
بالتعاون بي  األمانة العامة لمجلج التعليم العال  بالترري  وجامعة تنساس بالواليات المتردة األمريكية    

 معلومات واالتصال التابع لواارة التربية والتعليم بمملنة الترري .مقر المر ز اإلقليم  لتننولوجيا ال
حضور ورشة عمل بعنوان  "نتائد تش يص واقع التعليم العال  بمملنة الترري "، والت  عقدها مجلج التنمية  9

بريل أ 8االقتصادية بمملنة الترري  ضم  مشروع إصالح وتطوير التعليم والتدريب بمملنة الترري  وذلك    
 م بررم جامعة الترري  بمدينة ايس .2006

"إعداد رواد األعمال" ال ي نظمه المر ز العرب  اإلقليم  لريادة األعمال بالتعاون  التدريب  حضور البرنامد  10
   ال ترة م   (UNEDO)مع واارة الصناعة ون  ب مكتب األمم المتردة للتنمية الصنااية بالترري 

 م.2012 مارس13 براير إل  29
 حضور  11

The Launch event of the Higher Education Online Data System.30rd
 May 2013, Gulf 

Hotel. 

 حضور الرلقة النقاشية  12
Bahrain Qualification Framework (BQF), 11st October 2010, Royal university 

for Women. 

 
 جمهورية مصر العربية :  المحلية داخلات  والندو   عشر:المشاركة في المؤتمرات  ثاني
 المشاركة م    

عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلم  ال امج لشتاب التاحثي ، وال ي عقدته جامعة سوهاج    ال ترة م    1
ومتطلتات  مالمعل“عنوان  م، بمقر المر ز الدول  للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة ترت 2020 براير  18

 لرقم   ممارسات وترديات".العصر ا
عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدول  األول لنلية التربية بجامعة سوهاج وال ي عقدته النلية    ال ترة م   2
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 مالمعل“م، بمقر المر ز الدول  للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة ترت عنوان  2019نو مبر  27-28
 ت".ومتطلتات العصر الرقم   ممارسات وترديا

ال ي عقدب مر ز  الجودة،للمؤتمر الدول  األول لمر ز ضمان وعضو لجنة التوصيات عضو اللجنة التنظيمية  3
"  عنوان م بمدينة التردقة بمصر ترت 2019( أبريل 3-1   ال ترة م  ) سوهاج،ضمان الجودة بجامعة 

 دة ".الجامعات العربية    ضوا اقتصاد المعر ة وريادة األعمال وضمان الجو 
( 2عضو اللجنة التنظيمية للندوة الت  أقامها مر ز العالقات الدولية بجامعة سوهاج يوم األحد الموا ق ) 4

" العالقة بي  التعاون  عنوان بقاعة قناة السويج بالمر ز الدول  للمؤتمرات بالجامعة ترت  م،2018ديسمبر 
 الدول  واألم  القوم ".

وال ي أقامته جمعية الثقا ة م  أجل  التاسع،ل اصة بالمؤتمر العلم  العرب  عضو لجنة صياغة التوصيات ا 5
وذلك بمقر جامعة  االجتمااية،التعليم والعدالة  عنوان التنمية بسوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج ترت 

 م.2015أبريل 26-25سوهاج    ال ترة م  
لمؤتمر العلم  لقسم أصول التربية بكلية التربية رئيج لجنة التوصيات ال اصة باعضو اللجنة الترضيرية و  6

" مجانية التعليم بي  القبول  عنوان م ترت 2019(  براير 24وال ي ُعقد يوم األحد الموا ق ) سوهاج،بجامعة 
 “.)رؤى واتجاهات(  والر ض 

السويج بالمر ز وال ي ُعقد بقاعة قناة  األول،عضو اللجنة الترضيرية الحت ال جامعة سوهاج بعيد العلم  7
 م.2018( ديسمبر 11الدول  للمؤتمرات بالجامعة يوم الثالثاا الموا ق )

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات  8

م: آفاق 2030استراتيجية  " البحث العلمي من منظور وعنوانه: شمس،لآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين 

 م.2018يوليو  19إل   18والذي ُعقد بمدينة الغردقة في الفترة من  ،“وتحديات 

الذي عقدته كلية التربية بجامعة  الرابع،مشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي الثامن الدولي ال 9

الفئات المهمشة في المجتمعات العربية  " تربية عنوان:تحت  م،2018سبتمبر  12-11المنوفية في الفترة من 

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )الفرص والتحديات(".

الذي عقدته جمعية  التاسع(في فعاليات المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر )الدولي  المشاركة بالحضور 10

ة سوهاج تحت عنوان: " م بمقر جامع2018أبريل  26-25الثقافة من أجل التنمية بسوهاج في الفترة من 

 التعليم والمجتمع المدني وثقافة المواطنة ".

، والذي أقامته الثالث عشر )الدولي العاشر(عضو لجنة صياغة التوصيات الخاصة بالمؤتمر العلمي العربي  11

فية في التربية والتنمية الثقا عنوان:جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج تحت 

 م.2019أبريل 25-24، وذلك بمقر جامعة سوهاج في الفترة من مواجهة تحديات الواقع"

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  12

 التعليم:" ضمان جودة  عنوان:م بفندق كونراد بالقاهرة تحت 2019يونيو  13-12واالعتماد في الفترة من 

 بين التخطيط الدولي والتنفيذ اإلقليمي".

والذي نظمته جامعة النيل األهلية  العربي،لمؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير عضو اللجنة التحضيرية ل 13

قية واالتحاد بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم اإلفري

"  عنوان:م تحت 2019يونيو  24-21في الفترة من ات بمقر جامعة النيل بالشيخ زايد اإلفريقي للرياضي

 التصنيف األكاديمي للجامعات العربية".

م بالمركز 2019أكتوبر  16حضور ورشة عمل بعنوان " التصنيف الدولي وخداع الرقم" والتي أقيمت يوم  14

 قر جامعة سوهاج الجديد.الدولي للمؤتمرات بم

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الخامس لمعامل التأثير العربي الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية  15

 م2020يوليو  5-3بالمملكة األردنية الهاشمية في الفترة من 

 28-27والمنعقد في الفترة من  سوهاج،عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول لكلية التربية بجامعة  16

" المعلم ومتطلبات العصر  عنوان:م بمركز المؤتمرات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج تحت 2019نوفمبر 

 ممارسات وتحديات". الرقمي:

ها وحدة المكتبات والتي عقدت ،Web of Scienceقاعدة بيانات  عل  (TOT)حضور البرنامج التدريبي  17

المؤتمرات بالمدينة الجامعية  المصري بمركزعل  للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة الرقمية بالمجلس األ
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 م2019سبتمبر  15-14بمقر جامعة القاهرة في الفترة من 

" مستقبل البرامج الجديدة بجامعة سوهاج " وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر  بعنوان:حضور ورشة عمل  18

 م.8/7/2019الموافق  القديم لجامعة سوهاج يوم االثنين

المشاركة كمتحدث رئيس في الندوة التثقيفية المعنونة " روشتة مذاكرة" التي نفذتها كلية التربية بسوهاج  19

للعلوم  األستراليةبمقر الكلية بالمقر الجديد للجامعة بمدينة الكوامل، وبالتعاون مع فرع األكاديمية 

 م.2020ديسمبر  15الموافق  والتكنولوجيا بسوهاج، وذلك يوم الثالثاء

المنعقد بمقر الكلية  بكلية التربية بسوهاج صول التربيةأاللجنة المنظمة للملتق  التربوي السنوي لقسم عضو  20

 :مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ":تحت عنوان م2020ديسمبر  24يوم الخميس الموافق 

 ."واقع وتحديات

ده مركز ضمان الجودة بجامعة والذي عق ،ول لضمان الجودةألبالحضور في المنتدى العلمي االمشاركة  21

م تحت 2020ديسمبر  28 الكوامل بتاريخبالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج 

دارة الجودة الشاملة والجامعة المنتجة كمدخل لتنمية إتطوير الجامعات الحكومية من منظور  " :عنوان

 ."الموارد الذاتية

   قمت بتدريسها:  التي  المقررات  عشر:  لثثا
مقررات مرحلة  

 البكالوريوس

مقررات مرحلة    مقررات مرحلة الماجستير  

 الدكتوراه

 التربوي.الت طيط   1  التعليم.اقتصاديات  1  األصول االجتمااية للتربية. 1
موضوعات م تارة      2 التربوية.ياسة الس 2  .التعليمتاريخ التربية وتاريخ  2

القيادة واإلدارة 
 التربوية.

تاريخ التعليم االبتدائ      3

 مصر.

  اإلسالمية.التربية  3 
إدارة الموارد التشرية   3 

    التربية

التطبيقات التربوية للراسب  4
 اآلل .

لتير التربية ال اصة   4 والمجتمع.التربية  4 
   العاديي

    .والن س  التربوي التقويم  5  المجتمع.ية ومشكالت الترب 5
    التربوي.اإلشراف  6  األط ال.دور الرضانة ورياض  6
    اإلدارة التربوية 7  اإلدارة المدرسية الرديثة. 7
    اتجاهات حديثة    القيادة التربوية  8  تاريخ تعليم الط ل  8
    ل ة والعائدأساليب حساب الن 9   التعلم.نظريات  9
    التنمية والت طيط التربوي  10  نظريات    تربية الط ل. 10
       مهنة التعليم. 11
       النتار.علم تعليم  12
       التربية. متادئ 13
       بتيرها.اللتة العربية للناطقي   14
       اإلسالمية.الثقا ة  15
       والمجتمع.الرضارة  16
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 العمل:والبحوث وأوراق  الكتب  عشر:    رابع
 بيانات النشر م
لتوايع  المصري المكتب  القاهرة  إسالم ،دور بعض مؤسسات التربية    الوقاية م  الجريمة م  منظور  1

 م. 2000 المطبوعات،
 م. 2006 سوهاج،جامعة  بسوهاج،دليل برنامد إعداد معلم  الرياضيات بكلية التربية  2
 م.2006 سوهاج،جامعة  )تررير(،لرياضيات طرق تدريج ا 3
 والتوايع.العلم واإليمان للنشر  (   ر الشيخ )مصر الشا ع ،المضامي  التربوية    أهم مصادر الم هب  4

(2008 ). 
ورقة عمل مقدمة  ،“" متادرة تعليم البنات    مصر ... نموذج مشرف للمشار ة المجتمعية    مجال التعليم  5

يمة التعلم    مجتمع المعر ة " ال ي عقدته جمعية دعم الطالب بمملنة الترري     ال ترة م  "   لمؤتمر 
  والتعليم.م بصالة واارة التربية 2010 براير  21 – 20

مجلة دراسات عربية     ".دراسة حالة بسوهاج تطوير برنامد إعداد معلم  الرياضيات     لية التربية  6
مؤسسة الرشد بالمملنة  م،2010اكتوبر .114-81( 4المجلد ) (،4العدد ) ،(ASEP)التربية وعلم الن ج 

 السعودية.العربية 
" دور مشروعات تطوير التعليم العال     التنمية المهنية ألعضاا هيئة التدريج ومعاونيهم بجامعة سوهاج  7

 ندرية.االسك م،2010 براير  (،27السنة ) (،84العدد)  المعاصرة.مجلة التربية  “.
المجلة التربوية لنلية  "،" المتطلتات التشريعية لتطوير إعداد المعلم    مصر عل  ضوا االتجاهات المعاصرة 8

  لية التربية. سوهاج،جامعة  م،2018أكتوبر  (،54العدد ) بسوهاج،التربية 
التربية    تنمية الثقا ة المدنية لدى طالبها عل  ضوا أهدا ها" المجلة التربوية لنلية  " تطوير دور  ليات 9

  لية التربية. سوهاج،جامعة  م،2019مارس  (،59العدد ) بسوهاج،التربية 
 بحوث مستلة من رسائل الماجستير والدكتوراة: 
(. مشكالت 2019ود عل  عبد العليم)طايع، فيصل الراوي ر اع ، وأبو شوشة، مرمد ناجح، وعل ، ومرم 10

المعاهد ال نية    مصر والمتطلتات التربوية للتتلب عليها، مجلة شتاب التاحثي     العلوم التربوية، سوهاج  
 كلية التربية، جامعة سوهاج.

سليم، مرمد األصمع  مرروس، وأبو شوشة، مرمد ناجح، ومرمد، منار مصط   مرمود. النشر اإللنترون   11
   ليات التربية  المتطلتات والترديات، مجلة شتاب التاحثي     العلوم التربوية، سوهاج   لية التربية،  

 جامعة سوهاج.
هندي، عبد المعي  سعد الدي ، وأبو شوشة، مرمد ناجح، ومرمد، حنان  اروق أحمد. دور مراكز التميز  12

جلة شتاب التاحثي     العلوم التربوية، سوهاج   لية الترث     تطوير األداا الترث  بالجامعات المصرية، م
 التربية، جامعة سوهاج.

هندي، عبد المعي  سعد الدي ، وأبو شوشة، مرمد ناجح، ومرمد، حنان  اروق أحمد. دور المتتيرات  13
ية الثقا ة العالمية المعاصرة    إنشاا مراكز التميز الترث  بالجامعات المصرية، مجلة الثقا ة والتنمية، جمع

 والتنمية بسوهاج
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(. الدور المأمول 2019سليم، مرمد األصمع  مرروس، وأبو شوشة، مرمد ناجح، ومرمود، دليا نجاح ) 14
للمؤسسات التربوية    تنمية ثقا ة التسامح لدى تالمي  مرحلة التعليم األساس ، مجلة الثقا ة والتنمية، 

 اج  جمعية الثقا ة م  أجل التنمية.م، سوه2019(، أبريل 139(، العدد)19السنة)
(. التعليم التتادل  2019طايع، فيصل الراوي، وأبو شوشة، مرمد ناجح، وعل ، مرمود عل  عبد العليم ) 15

م، سوهاج  جمعية 2019(، أبريل 140(، العدد)19بالمعاهد ال نية    مصر، مجلة الثقا ة والتنمية، السنة)
 الثقا ة م  أجل التنمية.

(. دور 2020ندي، عبد المعي  سعد الدي ، وأبو شوشة، مرمد ناجح، ونصار، مصط   مرمد عبد النعيم )ه 16
مؤسسات التعليم ما قبل الجامع     مواجهة ظاهرة التعصب القبل     مرا ظات جنوب الصعيد، مجلة 

 ، سوهاج   لية التربية، جامعة سوهاج.اب التاحثي     العلوم التربويةشت

 
   العلمية:على الرسائل    ر: اإلشرافعش  خامس

 

   الماجستير:رسائل 
في  ومناقشتها( رسالة ماجستير لطلبة من جنسيات متعددة حت  تمام إنجاز هذه الرسائل 46منفرداً عل  ) أشرفت

رسائل  (3إنجاز )المشاركة في فضالً عن  )ذلك: وبيان هذه الرسائل عل  النحو التالي ،الجامعة الخليجية بمملكة البحرين

  .(في كلية التربية بسوهاجأخرى 

 

المناقشة  تاريخ
 والتقدير

 م اسم الطالب وجنسيته عنوان الرسالة

م8/8/2020  
 )ممتاا(

تصور مقترح للتوسع    النشر اإللنترون  
بكليات التربية    ضوا متطلتات مجتمع 

 المعر ة.

 1 منار مصط   مرمود مرمد 

م14/12/2019  
 )ممتاا(

التعليم ما قبل الجامع      دور مؤسسات
مواجهة ظاهرة التعصب القبل     

 مرا ظات جنوب الصعيد.

نصار ممصط   مرمد عبد النعي  2 

م23/2/2019  
 )ممتاا(

أدوار التربية    تنمية ثقا ة التسامح 
بوص ه مدخاًل للسلم االجتماع  بي  

 التالمي     مرحلة التعليم األساس .

مرمود همام داليا نجاح  
صرية()م  

3 

م 2007/  7/  24  
 )ممتاا(

مدى  عالية اللوائح والضوابط السلو ية    
حل المشكالت الت  تواجه اإلدارة المدرسية 

 .االبتدائية بمملنة الترري     المدارس

 إ تال رض  عل  أحمد
 )بررينية(

4 

م 2007/  5/  17  

 (ممتاا)

دور إدارات بعض المؤسسات التربوية    
ات اإليجابية نرو الصناعات تنمية االتجاه

 .الررفية بسلطنة عمان

 خالد راشد مرمد البلوش    
 )عمان (

5 

م2007/  7/  24 اتجاهات القيادات التربوية بالمملنة العربية    6 مرمد التامدي قعبد ال ال
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الجودة إدارة  متادئالسعودية نرو تطبيق  (ممتاا)
   مؤسسات التعليم ما قبل  الشاملة
  .الجامع 

 (سعودي)

م2007/  5/  17  
 )ممتاا(

تصور مقترح لت عيل دور مدير المدرسة 
 كمشرف تربوى مقيم  

  هد سعدون ب   هد ال الدى
 )سعودي(

7 

م 2007/  7/  24  
 )ممتاا(

رة مدى تو ر متادىا الجودة الشاملة    إدا
بية العر المدارس الثانوية للبنات بالمملنة 

 السعودية )المنطقة الشر ية(.

 نورة خميج سالم الشعيالن
 )سعودية(

8 

م2007/  5/  17  
 )ممتاا(

م هوم إدارة الجودة الشاملة لدى مديري 
المدارس االبتدائية بمملنة الترري  )دراسة 

 .تقويمية(

 جع ر عل  عبدالعزيزاألدرج
 )بررين (

9 

م 2008/  1/  15  
 )ممتاا(

تجاهات مديري المدارس االبتدائية نرو ا
اإلدارة التربوية    مملنة  المساالة   

 .الترري 

يسرى رض  عابد حس  غزوان 
 )بررينية(

10 

15  /1  /2008  
 )ممتاا(

أنماط القيادة التربوية السائدة    مدارس 
( بسلطنة 10-5) التعليم األساس  للص وف

  .للمعلمي الرضا الوظي   عمان وعالقتها ب

 ر ية مرمد نور الشيزاوي 
 )عمانية(

11  

15  /1  /2008  
 )ممتاا(

واقع القيادة لدى مديري المدارس المتوسطة 
   مرا ظة ال بر بالمملنة العربية 

  .السعودية

مرمد عل   رج عبد هللا  
 )سعودي(

21  

24  /1  /2008  
 )ممتاا(

معوقات ات اذ القرار  ما يراها مديرو 
  .الترري المدارس االبتدائية بمملنة 

 مها مرمد صالح غلوم 
  )بررينية(

31  

24  /1  /2008  
 )ممتاا(

واقع است دام تطبيقات الراسب اآلل     
مجاالت اإلدارة المدرسية م  وجهة نظر 
مديري وو الا المدارس الثانوية )بني ( 

 .بمرا ظة ال بر

 عوض عل  سليمان الالم   
)سعودي(   

41  

م 2008/  1/  24  
 )ممتاا(

ممارسة العالقات اإلنسانية لدى مدراا 
س    المرحلة المتوسطة الركومية المدار 

 .بمدينة ال بر م  وجهة نظر معلميهم

ضيدان الشمري   عبد الرحم  
)سعودي(   

51  

م 2008/  7/  3  
 )ممتاا(

تطبيق متادئ إدارة الجودة الشاملة    
المدارس الثانوية الركومية    مرا ظة 

   األحمدي بدولة النويت

  ايز هزاع عميد العنزي 
 )كويت (

61  

م12/07/2008  
 )ممتاا(

معوقات اإلدارة المدرسية لدى مديري 
بمرا ظة ال بر المدارس الركومية )بني ( 

 .بالمملنة العربية السعودية

ري الدوس  عبد الرحمحمد ب  صالح ب    
)سعودي(   

71  
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16  /11  /2008  
 )جيد جدًا(

  المدارس ال اصة المشكالت اإلدارية  
  بمملنة الترري .

م أحمدص اا حس  جاس  
 )بررينية(

81  

م 2008/ 7/ 21  
 )ممتاا(

واقع تطبيق متادىا إدارة الجودة الشاملة 
   المدارس الثانوية الركومية )بني ( 

 .بمنطقة المدينة المنورة

 مرمد ب  مسعد ب  صقر الم ل  
 )سعودي(

91  

م 2008/ 7/ 21  
 )ممتاا(

دور المشر ي  التربويي     ترقيق أهداف 
ي م  وجهة نظر معلم  اإلشراف التربو 

ومديري مدارس المرحلة المتوسطة    
المنطقة الشر ية بالمملنة العربية 

  .السعودية

فهللا ب  مس ر الشري ثابت ب  عبد  
 )سعودي(

20 

17  /11  /2008 
 م

 )ممتاا(
 

تصور مقترح إلعداد وتدريب القيادات 
التربوية    واارة التربية والتعليم بدولة 

 متادئية المتردة عل  ضوا اإلمارات العرب
  .الشاملةإدارة الجودة 

 عبيد عبد هللامرمد  عبد هللامرمد 
 الظنران 
 )إمارات (

12  

م 2008/ 7/ 21  
 )ممتاا(

دور اإلدارات المدرسية    تنمية المجتمع 
المرل     مملنة الترري  م  وجهة نظر 

 .المديري  أن سهم

 رضية  اظم ربيعة
 )بررينية(

22  

م2010 / 2/  17  
 )ممتاا(

مدى ممارسة المشرف التربوي لدورب 
اإلشرا      المدارس االبتدائية الركومية 

( بمدينة الدمام بالمنطقة الشر ية )بني 
 .بالمملنة العربية السعودية

 عادل إبراهيم العنايشة الدوسري 
 )سعودي(

32  

م2010/  2/  18  
 )ممتاا(

دور اإلدارة المدرسية    ت عيل التعليم 
إلليكترون  المدمد بمدارس الهيئة الملنية ا

بالجبيل الصنااية بالمملنة العربية 
 .السعودية

 صالح س ر صالح التامدي  
 )سعودي(

42  

م2010/  3/  11  
 )ممتاا(

التميز واإلبداع اإلداري بمدارس دول مجلج 
التعاون ال ليج  الراصلة عل  جائزة 
حمدان ب  راشد آل مكتوم لاداا التعليم  

 .المتميز

 يوسف سعد ال ل ان
 )سعودي(

52  

م2010/  5/  12  
 )ممتاا(

ممارسة مديري المدارس بالمنطقة الشر ية 
بالمملنة العربية السعودية لتعض األساليب 

  .أدائهماإلدارية الرديثة مدخاًل لترسي  

رمالمل  عبد الرحميوسف عبد اللطيف   
 )سعودي(

62  

م2010/  5/  12  
 )ممتاا(

رح لتنمية مهارات اإلبداع لدى تصور مقت
 الشر ية المشر ي  التربويي     المنطقة

    .بالمملنة العربية السعودية

الدايد عبد هللامرمد   
 )سعودي(

72  



 

 Page 16جمهورية مصر العربية –كلية التربية بجامعة سوهاج  –قسم أصول التربية  –د.محمد ناجح محمد محمد أبوشوشة 
 

  

م2010/  6/  28  
 )ممتاا(

لترسي  أداا الموجهي  تصور مقترح 
ال نيي     المدارس المتوسطة بدولة 

  .المعاصرالنويت عل  ضوا ال نر اإلداري 

 مرمد سعود العاام 
 )كويت (

82  

م2010/  6/  28  
 )ممتاا(

ت عيل دور اإلشراف التربوي    اكتشاف 
الموهوبي  ورعايتهم    المنطقة الشر ية 
بالمملنة العربية السعودية عل  ضوا ال نر 

  .المعاصراإلداري 

داحعبد المرس  ب  بداح ب  خلي ة الب  
 )سعودي(

92  

م27/06/2011  
()جيد جيداً   

مدى تو ر متادئ إدارة الجودة الشاملة    
مكاتب التربية والتعليم بالمملنة العربية 

 .السعودية

 سعيد عبد العزيز القرطان 
 )سعودي(

30 

م29/12/2011  
 )ممتاا(

الروح المعنوية وعالقتها بالوالا التنظيم  
لدى معلم  المرحلة المتوسطة بدولة 

 النويت

 وليد خالد  الح سعود العاام 
 )كويت (

13  

م26/06/2011  
 )جيد جدًا(

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس 
الثانوية الركومية )بني ( بمرا ظة ال بر 

  .م  وجهة نظرهم

 عبد العزيز مرمد ب  جاسم الدليجان
 )سعودي(

23  

م07/07/2011  
 )ممتاا(

تصور مقترح لالرتقاا بمستوى الرضا 
رس الوظي   لدى معلم  ومعلمات المدا

 .ال اصة بدولة النويت

لعبد الرسومرمد  زعبد العزيإيمان   
 )مصرية(

33  

م25/06/2011  
 )ممتاا(

تصور مقترح لالرتقاا بواقع الت طيط    
المدارس االبتدائية بالمنطقة الشر ية    

 المملنة العربية السعودية.

القرطان  عبد هللاسعيد   
 )سعودي(

43  

م02/04/2011  
 )ممتاا(

ارة المدرسية    مدارس األبناا تطوير اإلد
الثانوية بالمملنة العربية السعودية    

عبد ب   عبد هللاضوا معايير مشروع الملك 
 .لتطوير التعليم زالعزي

الطريف عبد هللامنيرة بنت حمد ب    
 )سعودية(

53  

م08/01/2013  
 )جيد جدًا(

أساليب تطوير تقييم أداا معلم  المرحلة 
يت عل  ضوا ال نر المتوسطة بدولة النو 

 .اإلداري المعاصر

 نجلة مرمد حمد المري 
 )كويتية(

63  

م08/01/2013  
 )ممتاا(

دراسة تقويمية لإلدارة المدرسية    المرحلة 
الثانوية بدولة النويت    ضوا معايير 

 .الجودة الشاملة

حمد الريش عبد هللاسلم    
 )كويتية(

73  

م05/01/2013  
 )ممتاا(

قتها بمستوى أداا الضتوط المهنية وعال
المشر ي  التربويي  والمشر ات التربويات 

   المملنة العربية بالمنطقة الشر ية 

 يري  مرمد عل  الرادث 
 )سعودي(

83  
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 .السعودية
م06/02/2013  

 )ممتاا(
االحتياجات التدريبية لمديري مدارس التعليم 
الثانوي العام    مملنة الترري  )دراسة 

 ميدانية(

أحمد المناع  زلعزيعبد امريم   
 )بررينية(

93  

م07/05/2013  
 )ممتاا(

األنماط القيادية وعالقتها بالتمكي  الوظي   
لدى معلم  المرحلة المتوسطة بدولة 

 .النويت

متارك الوسم فيصل مرض    
 )كويت (

40 

م06/05/2013  
 )ممتاا(

تصور مقترح لالرتقاا بواقع التنظيمات 
س المرحلة اإلدارية غير الرسمية    مدار 

 .االبتدائية بدولة النويت

 أنوار ال ضل 
 )كويتية(

14  

م06/05/2013  
 )ممتاا(

دور اإلدارة المدرسية    تنمية الوع  
البيئ  بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة 

 النويت

 غدير ناصر الراشد بوخضرا
 )كويتية(

24  

م07/11/2012  
 )ممتاا(

تصور مقترح لت عيل دور مدراا مدارس 
حلة المتوسطة بدولة النويت    ترقيق المر 

 .خصائص المدرسة الجاذبة

 وضرة شلويح العصيم 
 )كويتية(

34  

م18/12/2013  
 )ممتاا(

الن ايات المهنية وعالقتها بترسي  األداا 
المرحلة المتوسطة بدولة لمديري مدارس 

 .النويت

 خالد صالح حسي  العاام 
 )كويت (

44  

م06/01/2013  
 )ممتاا(

ترح لتوطي  تدريب معلمات رياض تصور مق
األط ال    المنطقة الشر ية بالمملنة 
العربية السعودية    ضوا االتجاهات 

 .الرديثة للتدريب

  عبد الرحمذ ريات بنت خالد ب  
 المزروع
 )سعودية(

54  

م30/04/2013  
 )ممتاا(

تصور مقترح لت عيل دور القيادة الترويلية 
ارة التتيير    اإلدارة المدرسية  مدخل إلد

 .   المدارس المستقلة    دولة قطر

 هند سعد أحمد لملوم المسي ري 
 )قطرية(

64  

م29/12/2012  
 )ممتاا(

تصور مقترح لت عيل دور رؤساا أقسام 
التربية البدنية    إدارات التربية والتعليم 
بالمملنة العربية السعودية لتطبيق متادئ 

 .إدارة الجودة الشاملة

د العمري سليمان ب  مرم  
 )سعودي(

74  

م08/01/2013  
 )ممتاا(

ترسي  أداا المعلمي     المدارس الثانوية 
    دولة النويت    ضوا اإلدارة الرا زة

مرمد اللهو  عبد الرحمنوال   
 )كويتية(

84  

م14/02/2014  
 )ممتاا(

تصور مقترح للتتلب عل  مشكالت اإلشراف 
التربوي    مرحلة رياض األط ال بالمنطقة 

 .لشر ية    المملنة العربية السعوديةا

 سرر بنت سليمان الرجاج
 )سعودية(

94  
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   الدكتورةرسائل: 

 ها:اآلتية بيانات الدكتوراه ئلقمت باإلشراف على رسا
تاريخ المناقشة 

 والتقدير

 م اسم الطالب وجنسيته عنوان الرسالة

م10/8/2020 استراتيجية مقترحة إلنشاا مراكز التميز الترث   
معات جنوب الصعيد    ضوا  لس ة التميز بجا

 وبعض المتتيرات المعاصرة.

 1 حنان  اروق أحمد مرمد

م2019 المتطلتات التربوية لتطبيق التعليم التتادل      
 المعاهد ال نية    مصر.

عل  معبد العليمرمود عل    
 )مصري(

2 

م2008/  11/  16  
 )ممتاا(

دارس إدارة الصراع التنظيم  لدى مديرات الم
  .السعوديةالثانوية    المملنة العربية 

خليل ب  إبراهيم ب  عل  
 القصيم 
 )سعودي(

3 

م 2008/  11/  16  
 )ممتاا(

 اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
 للبني  بالمملنة العربية السعودية   

راشد طاحوس سعد الجعيري 
 الزعب  )سعودي(

4 

   العلمية:شة الرسائل  عضوية لجان مناق عشر:  سادس
رسالة  2 ماجستير،رسالة  46)كنت عضوًا    لجان المناقشة والركم عل  جميع الرسائل الت  أشر ت عليها     

   ت صصات  لم أشارك    اإلشراف عليها()ماجستير ( رسالة 96)ذلك  ضاًل ع  عضوية لجان مناقشة  د توراب(،
وبيان تلك الرسائل الت  شار ت    مناقشتها ولم أك  مشر ًا عليها  ال ليجية،عة التربية الم تل ة بكلية التربية بالجام

 عل  النرو اآلت .
 م اسم الطالب وجنسيته عنوان الرسالة   المناقشة تاريخ
م5/11/2007 تقييم بعض البرمجيات التعليمية    المرحلة  

 .االبتدائية    مادة العلوم

 1 شي ة عل  قائد أحمد )بررينية(

م2/7/2008 برنامد مقترح لتنمية مهارات االستماع لدى  
 تالمي  المرحلة االبتدائية

 2 عماد ياسي  عل  الرمضان  

م17/11/2008 طبيعة المناخ التنظيم  السائد    المدارس  
 وعالقته بمستوى االعدادية بمملنة الترري  
 .والمعلماتالرضا الوظي   للمعلمي  

 3 مرمد  ضل جاسم الرميدي

م82/6/2009 تطوير ادارة مدارس الهيئة الملنية    مدينة  
 الجبيل الصنااية بالمملنة العربية السعودية

  .   ضوا مدخل ادارة الجودة الشاملة

 4 مشعل ب  سعد نام  الررب 

م27/6/2010 تطوير ادارب التربية العملية بكلية التربية  
االساسية بدولة النويت    ضوا اتجاهاتها 

 .الرديثة

قرابراهيم عبد الرحم  ابراهيم الص  5 

م27/6/2010 تطوير االدارة الصفية بالمدارس االبتدائية    6 اهرب طالل العيس 
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بدولة النويت    ضوا االتجاهات الرديثة 
  .إلدارة الصف

م24/7/2010 تصور مقترح لالرتقاا بأخال يات اإلدارة  
المتوسطة المدرسية لدى مديري المدارس 

 .يتبدولة النو 

 7 اينب عل  اتاس الرساوي 

م24/7/2010 دور اإلدارة المدرسية    ت عيل األنشطة  
  .الالصفية بالمدارس الثانوية بدولة النويت

 8 مرمد  الح راشد الهاجري 

م4/11/2010 تصور مقترح لإلدارة مدرسة المستقبل بدولة  
 .النويت عل  ضوا ال نر اإلداري المعاصر

 9 ايمان صالح اشكنان  

م4/11/2010 تصور مقترح لت عيل ادارة االجتماعات  
ضوا ال نر  عل المدرسية بمملنة الترري  

 .اإلداري المعاصر

 10 حليمة عبد الرسي  اتاس موال  

م19/3/2011 تطوير اإلدارة المدرسية الثانوية بدولة  
 .النويت    ضوا اإلدارة االستراتيجية

 11 جاسم مرمد عل  السويدي

م20/3/1201 الوجدان   وعالقتها بال  ااالضتوط المهنية  
لدى معلمات المرحلة المتوسطة بدولة 

 .النويت

وي الرسا عبد هللامريم عل  اتاس   12 

م21/3/2011  وعالقتها بالرضااكتئاب ما بعد الوالدة  
الزواج  لدى األمهات حديثيات اإلنجاب    

 .دولة النويت

  عبد الرحم عبد هللاهند مرمد 
يطيب  المر  

13 

م21/3/2011 عل   وعالقته باالعتمادالررمان العاط    
  .النويتال ات لدى المراهقي  بدولة 

 14 و اا احمد عبد ال تاح نسيته 

م2/4/2011 القيادية  وعالقته بالمهاراتال  اا الوجدان   
لدى القيادات النسائية    مدارس المرحلة 

ة المتوسطة للبنات بمدينة الرياض بالمملن
 .العربية السعودية

 نجالا بنت عبد المرس  ب  مرمد
 ب  الرميد

15 

م20/4/2011 الدور ال ن  لمدير المدرسة المتوسطة  
الروح المعنوية لدى  وعالقته بترسي 

 .المعلمي  بدولة النويت

 عبد هللا معبد النريشي ة مرمد 
 العيس  

16 

م23/4/2011 دى الن س  ل وعالقته بالتوا قم هوم ال ات  
 .معلم  المرحلة االبتدائية بدولة النويت

 17  مرمد سالم  رحان العل  الظ يري 

م25/4/2011 السيكوباتية واإلكتئاب لدى عينة م  مدمن   
 .النويت والنروليات    دولةالهيروي  

مان  حنان مسيهيد م رج قبالن الدل  18 

م27/4/2011 ت عيل اداا مديرات رياض األط ال    دولة  
 .ت م  وجهة نظر المديراتالنوي

 19 عنود خلي ة طالل مرمد الجري 
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م28/4/2011 متطلتات تطبيق الت طيط االستراتيج      
 .المدارس الثانوية بمملنة الترري 

 20 شي ة ابراهيم عل  خالد هجرس

م4/5/2011 ت ويض السلطة م  قبل مديري المدارس  
التنمية المهنية  ودورة   المتوسطة 
مساعدي  بالمدارس المتوسطة للمديري  ال
 .بدولة النويت

ساير سالم العاام  عل   21 

م5/5/2011 معيقات ادارة الوقت لدي مديري المدارس  
 واستراتيجيات التتلبالثانوية بدولة النويت 

 .عليها

نواف سعد شريد س ر عوض 
 المطيري 

22 

م1/6/2011 بالن ج  وعالقته بالثقةال جل االجتماع   
 .مرحلة الثانوية    دولة النويتلدى طلتة ال

 23 سعود مرمد طواري العنزي 

م8/6/2011 تصور مقترح لت عيل اساليب اإلشراف  
التربوي بالمدارس االبتدائية بمملنة الترري  

 .اصرع   ضوا ال نر اإلداري الم

 24 شكو ة حس  حسي  ابراهيم 

م9/6/2011 ت عيل اساليب اختيار مديري المدارس  
دولة النويت    ضوا االتجاهات الثانوية ب

 .الرديثة

ود ناصر حم عبد هللامنصور سعود 
 الظ يري 

25 

م9/7/2011 الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس  
الثانوية )بنات( بالمنطقة الشر ية    

وعالقتها المملنة العربية السعودية 
 .اإلنسانية بالعالقات

ف ابتسام بنت مرمد ب  عبد اللطي
 الدوسري 

62  

م13/7/2011 المشكالت ال نية الت  تواجه ادارة المدرسة  
  .عليها وسبل التتلبالثانوية بدولة النويت 

نسليمان البلها  عبد الرحمانوار   27 

م13/7/2011 تطوير االدارة المدرسية المتوسطة بدولة  
 .النويت    ضوا ادارة التتيير

 سعود سعد عبد هللا  عبد الرحم
 المطيري 

28 

م14/7/2011 دور االدارة المدرسية    ت عيل المشار ة  
االسرية    المدارس التعليم المتوسط بدولة 

 .النويت

 29 عل  سيف متارك عويمر العاام 

م14/7/2011 تطوير ادارة الملتقيات اإلثرائية الصيفية  
للطالتات الموهوبات    المملنة العربية 

 .السعودية    ضوا ال نر االداري المعاصر

 30 نداا بنت سعود ب  مدله الررب 

م17/7/2011 ألحداث الجانري  ا والقلق لدى مر ز الضتط 
 .بدولة النويت واقرانهم العاديي 

مان امان  مسيهيد م رج قبالن الدل  31 

م18/7/2011 ابعاد ال  اا الوجدان  لدى الطلتة المت وقي   
الثانوية بدولة  والعاديي  بالمرحلةترصيليًا 

دي ابتسام ابراهيم حسي  مرمد الج  32 
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 .النويت
م18/7/2011 الن سية لدى  وعالقته بالوحدةاالم  الن س   

 .الجامعة بدولة النويت
 33  ال   ب  مبروك ب  براك العاام 

م19/7/2011 القرار لدى  وعالقتها بصنعسمات الش صية  
 .القيادات اإلدارية بدولة النويت

مراوق رحيم عبد الهادي حس  
ي العنزي هاد  

34 

م24/7/2011 ت عيل ادارة االامات بالمدرسة الثانوية بدولة  
 النويت ع  ضوا ال نر االداري المعاصر 

 35 هادي سالم اشتيل مرمد الدوسري 

م30/11/2011 القيادية  وعالقته باألنماطالصراع التنظيم   
 .بالمدارس االبتدائية الركومية بدولة النويت

م ناصر مرمد سويري العج  36 

م1/12/2011 دور اإلدارة المدرسية    تنمية االلتزام  
التنظيم  لدى معلم  المرحلة االبتدائية    
مرا ظة ح ر التاط  بالمملنة العربية 

 .السعودية

لزام غنام الرميدان   عبد هللا
 المطيري 

37 

م14/12/2011  عالية برنامد تدريب  مقترح لتنمية المهارات  
المدارس االبتدائية    القيادية لمدراا 

 .المنطقة الشر ية بالمملنة العربية السعودية

خالد ب  مرمد صالح ب  بشير 
 الجتال  

38 

م15/12/2011 دور المشرف التربوي    ت عيل الترث  
االجرائ   أسلوب اشرا   لدى معلم  

 .المرحلة المتوسطة بدولة النويت

 اطمة حمزة اتاس حس  عل  
 المطوع 

39 

م27/12/2011 ت عيل ادارة المدرسة الثانوية بدولة النويت  
 .   ضوا اإلدارة التشار ية

 40  هاد مرس  اني ر مرس  العجم 

م28/12/2011 ت عيل دور االدارة المدرسية    ضتط  
السلوك العدوان  لطلتة المدارس الثانوية 

 .بدولة النويت

مارناصر احمد ناصر عبد العزيز الع  41 

 

م2/1/2012  

ومن  ض  شكالت السلو ية لدى مرت ع  الم
الدراس  م  طلتة المرحلة  الترصيل

 المتوسطة بدولة النويت

درالب  عبد الرحمع اف  ؤاد هاشم   42 

م3/1/2012 المشكالت االكثر شيوعا لدى طلتة الجامعة  
وحاجاتهم ال ليجية بمملنة الترري  

 .دراسة مدنية االرشادية 

راينب خليل باقر ابراهيم باق  43 

م4/1/2012 التوا ق الزواج     ضوا بعض المتتيرات  
 .لدى العاملي  بمملنة الترري 

شبيري   مرمد طاهر اطمة مرمد   44 

م6/3/2012 ت عيل االتصال االداري    واارة التربية  
النويت     الواارة( بدولة والتعليم )مر ز

 .ضوا وسائل االتصال الرديثة

 45 نهلة صالح  رج السعيد
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م7/3/2012 ادارة الضتوط التنظيمية  ما يراها المعلمون  
 .   المدرسة االبتدائية بمملنة الترري 

حس  عبد هللاأسامة مهدي   46 

م27/3/2012  وعالقتها بالصرةحيل الد اع الن س   
 .الن سية لدى طلتة الجامعة بدولة النويت

 عبد هللاابراهيم اتاس ابراهيم 
 بومجداد

47 

م28/3/2012 األنا لدى المرأة  وعالقتها بقوةورة الجسم ص 
 .التررينية

هللا ايس  التتم عبير عبد  48 

م8/4/2012  وعالقته بالمسئوليةاالتزان االن عال   
االجتمااية لدى طلتة المرحلة المتوسطة 

 .بمملنة الترري 

 49 مها متارك حمد متارك ال اضل

م9/4/2012  بالت اؤلوعالقتها اساليب المعاملة الوالدية  
طلتة المرحلة الثانوية بدولة  والتشاؤم لدى

 .النويت

ي  هد الال   الشمر  عبد هللامها   50 

م29/4/2012 ال هم  وعالقتها بصعوباتال اكرة العاملة  
القرائ  لدى تالمي  الصف الرابع االبتدائ  
   المنطقة الشر ية بالمملنة العربية 

 .السعودية

 51 عقيل ب  مرمد جاسم الشعيب 

م30/4/2012  وعالقتها بالن ااةاساليب المعاملة الوالدية  
االجتمااية لدى طلتة الجامعة بدولة 

 .النويت

عبد هللاليل  عبد الرحم  احمد   52 

م2/5/2012 ترسي  اداا اإلدارة  ودورها   الرقابة  
المدرسية    المرحلة االبتدائية بدولة 

 .النويت

إبراهيماحمد حاجيه مرمد   53 

م3/5/2012 دور التقييم ال ات  المؤسس     ضمان  
الجودة بمدارس التعليم العام بمملنة 

 .الترري 

معبد الرحينرجج مرمد شريف   54 

م22/5/2012 تصور مقترح لبرنامد تدريب  لتنمية مهارات  
االدارة االلنترونية لمديري مدارس التعليم 
العام بدولة النويت    ضوا احتياجاتهم 

  .التدريبية

 لعبد الرسومرمد  عبد هللااحمد 
 حس  حيات

55 

م24/5/2012 االدوار القيادية لمعلم  مدارس المرحلة  
المتوسطة بدولة النويت    ضوا ثورة 

 .المعلومات

 56 باقر حبيب مرمد حسي   مال 

م8/7/2012  اعلية برنامد اثرائ  للمهارات الرسية  
يل  الرر ية    االرتقاا باألداا ال ن  التشك

للموهوبات    المرحلة االبتدائية بمملنة 

ارنص دعبد الرميعزيزة الرسين    57 
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 .الترري 
م9/7/2012  واالجتماع  وصورة ال اتالتوا ق الوجدان   

    واقرانهم العاديي لدى التالمي  الصم 
 .المرحلة المتوسطة بدولة النويت

ال  ال   الشم عبد هللاناصر غااي 
 الديران 

58 

م10/7/2012 االختتار  وعالقتها بقلقاال نار الالعقالنية  
 .لدي طلتة المرحلة الثانوية بدولة النويت

 59 ضروي مرمد ضروي مطارد

م10/7/2012 وغير   المت وقيقدرات الت نير االبتناري لدى  
عقليا م  ذوي االعاقة السمعية  المت وقي 

  .   المرحلة المتوسطة بدولة النويت

ري ايف متعب المطين عبد هللا جر   60 

م11/7/2012 ع  الرياة  وعالقته بالرضاالصراع الن س   
لدى العاملي  بالهيئة العامة للشتاب 

  .دولة النويت والرياضة   

مرمد الهزاع عبد هللاهند   61 

م18/7/2012 تطوير نظام تقييم االداا الوظي   للمعلمي   
بدولة النويت    ضوا ال نر االداري 

 .المعاصر

نهللا شبيكان عزيرا شبيب عبد  62 

م19/7/2012 ترسي  األداا الوظي   لرؤساا االقسام     
ضوا ت ويض السلطة بمدارس التعليم العام 

 .   دولة النويت

متارك مطلق سعد عوض سعد 
 بقيجان العاام 

63 

م21/7/2012  –سياسة التعليم قبل الجامع  بدولة النويت  
 دراسة مستقبلية

س  مرمد حس  مرمدرائد اتاس ح  64 

م22/7/2012 دور االدارة المدرسية    ت عيل تربية  
المواطنة لدى طالب مدارس التعليم قبل 

 .الجامع  بمملنة الترري 

 65 علياا احمد عل  مرمد حميد 

م31/10/2012 النسق القيم  عل  ضوا بعض المتتيرات  
   مدينه الجبيل  لدى طالتات الجامعة

 .ة العربية السعوديةالصنااية بالمملن

 66 ميساا عل  عليان شلدان

م30/9/2012 تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس المرحلة  
بتدائية بمرا ظة القطيف بالمملنة العربية الا

 .ضوا مدخل اإلدارة باألهداف السعودية   

 67 مرمد يوسف  اظم آل يوسف

م4/12/2012 ة ت عيل دور اإلدارة المدرسية    رعاية الطلت 
الموهوبي  بالمرحلة الثانوية بمملنة 

  .الترري 

 68 اينب عل  احمد عل  التل 

م5/12/2012 تدريب  يادات االدارة المدرسية    التعليم  
قبل الجامع  عل  إدارة االامات بدولة 

 .النويت    ضوا ال نر اإلداري المعاصر

ص اا عبد الرسي  عل  جوهر 
 شهاب  

69 
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م10/12/2012 االجتمااية وعالقتها بالتوا ق  المساندة 
الن س  لدى المعاقي  حر يًا بالمرحلة 

  .الثانوية بدولة النويت

 عل  حسي  يوسف حسي  عايدة
 الوثيق  

70 

م22/12/2012 دور اإلدارة المدرسية    ت عيل خدمات  
ثانوية بالمنطقة اإلرشاد الطالب  بالمدارس ال

  .الشر ية    المملنة العربية السعودية

 71  ب  مك  سليم عبد هللاجالل ب  

م23/12/2012 اإلرشاد الن س  والتربوي لرسالتها  
" الررمان العاط   وعالقته الموسومة 

بتعض المشكالت السلو ية لدى االط ال 
  .األيتام    مملنة الترري 

غادة إبراهيم مرمد الهرمس  
 الهاجري 

72 

م24/12/2012 قتها بال  اا اساليب المعاملة الوالدية وعال 
الوجدان  لدى تالمي  المرحلة االعدادية 

 .بالمدارس المستقلة    دولة قطر

 73 يوسف خليل إبراهيم احمد مرمود 

م25/12/2012 تقويم   ايات التصميم واإلنتاج لبرمجيات  
الوسائط المتعددة لدى طالتات قسم 
تننولوجيا التعليم بكلية التربية االساسية 

 .بدولة النويت

نال نادر حس  مرمد صرخوبم   74 

30/12/2012 م  "  اعلية برنامد إرشادي ألمهات    خ ض  
حدب اضطرب نقج اإلنتتاب المصروب 
بالنشاط الرر   الزائد لدى أبنائه  بدولة 

 .النويت

عامر  امل سويلم نهار نهير 
 الظ يري 

75 

2/1/2013 م  تصور مقترح لتطبيق التوجيه ال ن   
راس التعليم العام    دولة االلنترون  بمد

 .النويت

 76 اب  مرمد خلف الشمري 

2/1/2013 م  التنمية االدارية مدخاًل لترسي  اداا  
المدرسة    التعليم قبل الجامع     دولة 

 .النويت

 77 فيصل سالم رقيدان العاام 

6/1/2013 م  اسال  ادارة الصراع التنظيم  لدى مديري  
 ا بالروحوعالقتهالمدارس المتوسطة 

 .المعنوية للمعلمي     دولة النويت

 78 بدر عقله  ضيل العنزي 

7/1/2013 م  ت عيل ممارسة المعلمي  االوائل لمهامهم  
بالمدارس الركومية بمملنة اإلشرافية 

 .الترري 

 79 ابراهيم سلمان احمد حس 

10/1/2013 م  تصور مقترح لالرتقاا بواقع الثقا ة  
لمرحلة الثانوية التنظيمية    مدراس ا

 80 سام  مرمد ايس  الناجم
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 .بمملنة الترري 
10/1/2013 م  االنماط القيادية لدى مديري مدراس المرحلة  

 وعالقتها بااللتزاماالبتدائية بمملنة الترري  
 .التنظيم  لدى المعلمي 

 81 و اا عبد هللا ايس  البنعل  

12/1/2013 م  القرار دور تننولوجية االتصال    ت عيل  
التربوي بالمدارس االبتدائية بمملنة 

 .الترري 

ميساا اسراق عبد هللا مرمد 
 النوهج   

82 

19/2/2013 م  اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالثقة  
طلتة المرحلة الثانوية بمملنة  والن ج لدى

 .الترري 

 83   عمرمد عبد هللا راشد خلي ة الظا

29/4/2013 م   لإلنجاا وعالقته بالدا عية االم  الن س  
 .لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة النويت

العنزي  سعد ب  ن اع ب  مطر  84 

 الدكتوراه:  لطالب  االختبار الشامللجان    رئاسة عشر:  بعسا
ة لالختتار القيادة واإلدارة التربوية، وعضوًا    لجنة واحد الد توراب   ختتار الشامل لطالب لاللجان  لثمان رئيساً كنت   

 الشامل لطالتة د توراة    اإلرشاد الن س  والتربوي وذلك لطلتة الد توراة    التربية اآلتية بياناتهم 
التخصص في مرحلة 

 الدكتوراة

 م االسم الجنسية

 1 خالد عبد هللا عبد الوهاب الشماس سعودي القيادة واإلدارة التربوية

مة عبد هللا سلطان السويدي اط بررينية القيادة واإلدارة التربوية  2 

النبيس  عبد هللانورة  قطرية القيادة واإلدارة التربوية  3 

 4 راشد طاحوس سعد الجويري  سعودي القيادة واإلدارة التربوية

 5 شهال حس  حسي  بررينية القيادة واإلدارة التربوية

العتيب   عبد الرحمنايف مرمد  سعودي القيادة واإلدارة التربوية  6 

 7 هالة  هم  جمال لبنانية القيادة واإلدارة التربوية

 8 من  صالح عل  جناح  بررينية اإلرشاد الن س  والتربوي 

 9 عبد الرحم  مرمد ناصر ال لف سعودي القيادة واإلدارة التربوية

  ثامن عشر  :  أنشطة خدمة المجتمع في مملكة البحرين  :
 م النشاط

"  يف نرب  أبناانا ؟"  لمجلة " الرعاية " الصادرة ع  جمعية رعاية الط ل  ن  بعنواكتابة سلسلة مقاالت 
  التررينية.واألمومة 

1 

وذلك للهيئة التعليمية بمدرسة سند                                                              الصف(،تن ي  ورشة عمل بعنوان " )إدارة 
  معها.المتعاونة االبتدائية )بني ( والمدارس 

2 

مدرسة  التعليمية، وطالتات   وذلك للهيئة ،“معوقات وطموحات  الدراس  " الترصيل  بعنوان إلقاا مراضرة 
 المعر ة الثانوية للبنات.

3 
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وأولياا  التعليمية،للهيئة  وذلك“انعكاساتها عل  تربية األبناا " المشكالت األسرية و  بعنوان إلقاا مراضرة 
  للبنات.ات مدرسة المستقبل االبتدائية أمور طالت

4 

وذلك بمقر الجمعية اإلسالمية  ،“" العالقة الزوجية بعد اإلنجاب  بعنوان إلقاا مراضرة وتن ي  ورشة عمل 
 بعراد . 

5 

 6  واألمومة.وذلك بمقر جمعية رعاية الط ل  ،“" تجنب االكتئاب وجلب السعادة  بعنوان إلقاا مراضرة 

 7 إلقاا مراضرة بعنوان  " ال تور    الرياة الزوجية " ، وذلك بمقر الجمعية اإلسالمية بعراد .

 8 المشار ة    إحدى حلقات البرنامد التل زيون   " باب الترري  “، حول أهمية التعليم ال ن ، والعمل الرر  .

 
 وهو يهدي السبيل. القصد،وهللا من وراء 

 د.محمد ناجح محمد محمد أبوشوشة

    


