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ثانيا -التدرج العلمي:
م

الدرجة

الجامعة

الكلية

1

بكالوريوس /علوم وتربية

جامعة اإلسكندرية

كلية الرتبية

التاريخ

القسم

1977

3

دبلوم خاص يف الرتبية

جامعة اإلسكندرية

كلية الرتبية

أصول الرتبية

1979

4

ماجستري

جامعة اإلسكندرية

كلية الرتبية

أصول الرتبية

1983

5

دكتوراه الفلسفة يف الرتبية

جامعة لندن

معهد الرتبية

أصول الرتبية

1988

ثالثا -السجل الوظيفي
م

الوظيفة

من

اىل

1

مدرس بمدارس التعليم العام

1977/10/1

1981/1/27

2

معيد

1981/1/28

1984/1/13

3

مدرس مساعد

1984/1/14

1989/4/26

4

مدرس ( أصول تربية)

1989/4/27

2002/3/26

5

أستاذ مساعد( أصول تربية)

2002/3/27

2010/3/30

6

أستاذ ( أصول تربيه)

2010/3/31

حتى تاريخه

رابعا-املناصب اإلدارية داخل جامعة القاهرة حىت تارخيه:
م

الوظيفة

1

رئيس مجلس قسم أصول الرتبية

2

رئيس مجلس قسم تعليم كبار

3

4

5

وكيل املعهد لشئون الدراسات العليا
والبحوث

رئيس مجلس قسم أصول الرتبية

الجهة
معهد البحوث والدراسات
الرتبوية ـ جامعة القاهرة
معهد البحوث والدراسات
الرتبوية ـ جامعة القاهرة

الرتبوية -جامعة القاهرة.

معهد البحوث والدراسات
الرتبوية ـ جامعة القاهرة.

وكيل املعهد لشئون الدراسات العليا
البحوث

الرتبوية ـ جامعة القاهرة

6

7

مدير تحرير مجلة العلوم الرتبويــة

2002/5/16

.2002/10/2

20002/10/3

2004/10/4

معهد البحوث والدراسات

معهد البحوث والدراسات

عميد املعهد

من

إلي

معهد البحوث والدراسات
الرتبوية ـ جامعة القاهرة
معهد البحوث والدراسات
الرتبوية ـ جامعة القاهرة

2002/9/1

2009/8/1

2010/8/1

2011/9/1

2011-2009

.2006/8/1

2010/7/31

حتى2011/8/30

حتى 25
سبتمرب 2014
حتى 25سبتمرب
2014

ورئيس مجلس اإلدارة

8

9

10

رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات

معهد البحوث والدراسات

الرتبوية

الرتبوية ـ جامعة القاهرة

رئيس مجلس إدارة مركز اإلرشاد

معهد البحوث والدراسات

الرتبوي

الرتبوية ـ جامعة القاهرة

رئيس مجلس إدارة مركز التنمية

معهد البحوث والدراسات

املهنية للمعلم

الرتبوية ـ جامعة القاهرة

2011/9/1

2011/9/1

2011/9/1

حتى 25سبتمرب
2014

حتى 25سبتمرب
2014

حتى 25سبتمرب
2014

خامسا-عضوية اجلمعيات العلمية واللجان واهليئات:
م

اسم الجمعية

تاريخ العضوية

1

عضو رابطة خريجي كليات الرتبية بالقاهرة

 1997حتى تاريخه

2

عضو جمعية البيئة باإلسكندرية.

 1990حتى 2000

3

عضو جمعية الرتبية املقارنة بجامعة لندن

 1990حتى تاريخه

4

عضو جمعية خريجي الجامعات الربيطانية بالقاهرة

 1991حتى تاريخه

5

عضو اللجنة اإلدارية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القاهرة

عضو لجنة إعداد املعايري القومية ملحو األمية يف مصر

6

7

عضو لجنة االعتماد والجودة -جامعة القاهرة

عضو يف الهيئة اإلقليمية لضمان جودة الربامج يف التعليم العالي يف
البلدان العربية ( اليونسكو)

8

جمعية جودة التعليم العالي( عضو مؤسس) اليونسكو.

9

عضو بمجلس جامعة القاهرة

10

عضو بلجنة قطاع الدراسات الرتبوية-املجلس األعلى للجامعات

11

عضو يف لجنة الرتبية باملجلس األعلى للثقافة بمصر.

12

عضو مؤسس يف لجنة شمعة (شبكة املعلومات العربية الرتبوية)،
اليونسكو ،بريوت.

 2004حتى 25سبتمرب
2014
.2004حتى 25سبتمرب
2014
 2005حتى 25سبتمرب
2014

 2010حتى تاريخه

 2010حتى تاريخه
 2011حتى 25سبتمرب
2014
 25 2011حتى سبتمرب
2014
 2011حتى 25سبتمرب
2014

 2012حتى تاريخه

سادسا-اإلنتاج العلمي:

تم نشر واحد وأربعني بحثا ،منفردا أو بمشاركة زمالء آخرين ،يف الدوريات العلمية واملؤتمرات
األكاديمية .منهم  27بحثا منفردا منذ عام  1991حتى تاريخه.
سابعا -الكتب – مكان وتاريخ النشر:

( )1أعداد دراسة (مشرتكة) بعنوان( :دليل إعداد مواد قرائية للمتعلمات الريفيات حديثات التحرر من األمية
فى الدول العربية)  ،1990باالتفاق بني املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ومكتب اليونسكو
اإلقليمى للرتبية للبالد العربية.
( )2مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية ،دار النشر الدولي ،الرياض.2003 ،
()3المراجعة التربوية والعلمية لكتاب ( زيارة إلى المدينة المنورة) الهيئة العامة لمحو األمية تعليم الكبار
ديسمبر .2004
( )4إعداد المعلم ( تنميته وتدريبه) دار الفكر ،عمان ( 2005 ،مشرتك)
( )5اجتماعيات التربية ،معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة.2006 ،
()6قضايا النوعية في التعليم العالي في البلدان العربية ،الهيئة التربوية اللبنانية ،بيروت.
(مشترك بفصل).
( )7تطور الفكر التربوى ،أكاديمي للنشر والخدمات العلمية.2013،

ثامنا:املشروعات البحثية التي متت املشاركة فيها

م

اسم املشروع

نوع املشاركة

.1

مشروع إنشاء دبلوم عام إلعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

(باحث رئيس)

.2

مشروع نظم وبرامج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف مصر.

(باحث رئيس)

.3

.4

مشروع املشكالت األكاديمية واالجتماعية لطالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة
وعالقتها باألداء األكاديمي
اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة يف ضوء مقومات الرضا
الوظيفي.

.5

مشروع الكفاية الداخلية لكلية املجتمع بجامعة طيبة.

.6

مشروع ،توصيف مؤسسات التعليم العالي يف بلدان الشرق األوسط ،اليونسكو بريوت.

(باحث رئيس)

(باحث مشارك)

(باحث مشارك)
(باحث مشارك الجزء
امليداني)

.7

Gender/ Education and child labor Egypt
منظمة العمل الدولية بالقاهرة (.( ILO

(باحث مشارك).

مشروع تطوير األداء النوعي ورفع كفاءة التخطيط املؤسسي يف الجامعات العربية،
.8

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،( UNDPمراجع خارجي يف برامج الجودة لكلية الرتبية

مراجع داخلى

بريوت ،ومراجع داخلي ملعهد الدراسات الرتبوية يف نفس املشروع.
.9

إعداد معلم التعليم العام و الفني عن بعد

(مشارك ومحكم)

.10

إعداد الخطة االسرتاتيجية لضمان الجودة واالعتماد يف جامعة القاهرة2005 ،

(عضو)

.11

.12

مشروع " املعوقات التى تواجه االميني يف محو اميتهم باملناطق العشوائية " باالشرتاك
يف الهيئة العامة ملحو االمية وتعليم الكبار 2004م
مشروع تحسني التعليم الثانوى :دراسة تحليلية ،من  1990إىل  ،2004باإلشرتاك مع
البنك الدوىل ،وزارة الرتبية والتعليم بمصر ،وحدة التخطيط واملتابعة.

(رئيس فريق بحثى)

(باحث رئيس)

تاسعا-األنشطة العلمية باملؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية:
تمت املشاركة يف عدد من املؤتمرات ،وورش العمل ،واستشارات كخبري (محليا ودوليا) يف كل من( :لبنان،
تونس ،اململكة العربية السعودية ،األردن ،اليمن ،الكويت ،البحرين ،السودان ،تنزانيا ،سلطنه عمان،
لندن ،والواليات املتحدة األمريكية) ،وتمثلت هذه املشاركة فيما يلي :تقديم أوراق بحثية،رئيس
للجلسات العلمية ،مقرر لجلسات املؤتمرات ،لجنه تنظيم املؤتمرات فى مصر ،وكذلك تنظيم مؤتمر
بالشراكه عرب الفيديو كونفرس مع جامعه لندن من مصر.

تقديم دورات تدريبية (مدرب) يف مجال الرتبية والتنمية البشرية وتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس
محليا وعربيا ،يف كل من :
جامعة القاهرة ،وجامعة الفيوم ،وأكاديمية الفنون ،وجامعه  6اكتوبر .واململكة العربية السعودية (جامعه
طيبه -جامعه القصيم) ،واليمن (جامعه تعز وصنعاء) ،وسوريا ،والبحرين( الجامعه الخليجيه) ،وبعض
املؤسسات يف مجال الرتبية والتنمية البشرية ( األكاديمية املهنية للمعلم ،جمعيه إدارة األعمال العربية
بالقاهرة ،مدينه مبارك التعليمية ،الهيئة العامة ملحو األمية وتعليم الكبار ،مكتب األمل الخاص بمدينه
نصر ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالقاهرة.
وذلك فى بعض البرامج التدريبيه التالية على سبيل المثال ال الحصر:
الربنامج التدريبي للقيادات العليا للعاملني يف مجال تعليم الكبار باململكة العربية السعودية يف الفرتة من 2002/8/23 – 2002/8/10وفى الفرتة من  2002/9/13 – 2002/8/31املركز االقليمى لتعليم الكبار (
اسفك) سرس الليان جمهورية مصر العربية
الدورة ( )96إلعداد املعلم الجامعى فى  2005/2/12ملدة ثالثة أسابيع بجامعة القاهرة تحتعنوان "الجودةيف التعليم الجامعى" " ،اإلدارة الجامعية وأهم االتجاهات الحديثة".
 دورة إعداد املعلم الجامعى الخاص باكاديمية الفنون من 2004/7/17حتى  2004/7/24جامعة القاهرة . االشرتاك بإلقاء محاضرتني فى دورة إعداد املعلم الجامعى الخاصة (أكاديمية الفنون) بجامعة القاهرة،فى الفرتة من  2002/7/20-13املحاضرة األوىل بعنوان " التعليم العاىل واملجتمع" ،والثانية بعنوان " البحث
العلمى".
 الدورة التدريبية للقيادات العاملة يف تعليم الكبار (مشروع املدينة املنورة بال أمية) يف الفرتة من – 7/17 2004/7/29مركز تعليم الكبار جامعة عني شمس ،باالشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية
السعودية واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (ايسسكو).

 الربنامجني التدريبيني للقيادات العليا والعاملة فى مجال محو األمية وتعليم الكبار باململكة العربيةالسعودية .الفوج األول  2002/8/23-8/15الفوج الثانى  2002/9/13-8/31وذلك بإلقاء محاضرات
وورش عمل.
 االشرتاك بالتدريب للقادة فى مجال اإلدارة الرتبوية فى دورة تدريبية ( إدارة الجودة فى العمليةالتعليمية) ،مكتب األمل الخاص بمدينة نصر القاهرة ،فى الفرتة من  2002/8/14-10ـ اللقاء األوىل
بعنوان :معايري الجودة" ،واللقاء الثاني بعنوان " معايري الجودة يف اإلدارة التعليمية.
شعبة إعداد املعلم الجامعى ( إلقاء محاضرات) من الدورة ( )90حتى الدورة ( )99منذ  2002/6/9حتى
 2002/6/21دورة ( 2004/2/14 )93ملدة ثالثة أسابيع ،ودورة ( 2004/6/19 )94ملدة ثالثة أسابيع ،ودورة
( 2004/9/4)95ملدة ثالثة أسابيع ،ودورة ( ،)99( ،)98( ،)97( ،)96ودورة( )100عام 2006بمحاضرتني يف كل
دورة عن إدارة التعليم الجامعى ،الجودة يف التعليم الجامعى باإلضافة إىل اإلشراف
حضور دورات تدريبيه (كمتدرب)فى مصر وتونس وبيروت واليونسكو بمصر.
· المؤتمرات وورش العمل فى آخر عشر سنوات 2013-2002فقط
 املشاركة يف ورشة عمل بعنوان "اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل العمل التطوعي للمؤسسات الرتبويةكخبري استشاري" يف الفرتة  28-25ديسمرب – 2013كلية الرتبية-جامعة السلطان قابوس -عمان ،وعرض
ورقة عمل حول"اسرتاتيجية العمل التطوعى فى املؤسسات الرتبوية".
 املشاركة بالحضور يف ورشة عمل ومناقشة مقرتح بمؤتمر "التعليم أفضل استثمار" يف الفرتة -10/28– 2013 /11/3معهد الرتبية-جامعة لندن .
 رئيس مؤتمر"التعليم والثورة فى مصر :رؤى وسياسات بديلة" بني معهد الدراسات والبحوث الرتبوية-جامعة القاهرة والجامعة املصرية للتعلم اإللكرتوني ،واملجلس األعلى للثقافة ،ورابطة الرتبية الحديثة فى
 13-11نوفمرب  ،2013وتقديم ورقه عمل بعنوان" :رؤي املعلمني واملجتمع حول أولويات إصالح التعليم
بعد ثورة  25يناير".

 املشاركة بالحضور ورشة عمل بعنوان "تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى يف مصر" يف الفرتة 30-29سبتمرب – 2013جامعة عني شمس.
 املشاركة بالحضور ورشة عمل (سيمنار) يف مؤسسة DAADاألملانية بعنوان "القيادة الجامعية واإلدارة يفالسياق العاملي " يف الفرتة  7-6أكتوبر – 2013بمكتب مؤسسة DAADبالقاهرة
 املشاركة يف ورشة عمل حول" :توظيف املستجدات التكنولوجية يف تصميم وإنتاج برامج ما بعد محواألمية" اللجنة الوطنية املصرية لليونسكو القاهرة واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة (أيسيسكو) ،القاهرة،
 11-8يناير .2013
 املشاركه فى تطوير الدبلوم املهنى الرتبوى فى دول امريكا الالتينيه وافريقيا ،اليونسكو :تنزانيا ،دارالسالم ،فى الفرتة من 11حتى  23نوفمرب .2012
 املشاركه بورقة عمل بعنوان" :املجالت العلمية املحكمة  ..اآلليات فى ندوة "النشر يف املجالت العلميةيف جامعات الوطن العربي" جامعة الكويت -فى الفرتة من 17حتى  19ديسمرب .2012
 املشاركه بورقة عمل عن" :وضع االستاذ الجامعى بجمهورية مصر العربية" ،يف ورشة عمل بالتعاون معاملجلس الوطنى (السلطة التشريعية) بعنوان" :هجرة األستاذ الجامعى -األسباب والحلول" يف إطار
الربنامج التنفيذي السنوى بني معهد الدراسات والبحوث الرتبوية-جامعة القاهرة واالتحاد املهني العام
ألساتذة الجامعات واملعاهد العليا السودانيني يف مجاالت برامج التدريب والتعليم -يوم .2012 /12/ 31
 مقرر ندوة " التكوين الثقايف للمعلم "التي عقدت باملعهد باملشاركة مع املجلس األعلى للثقافة يومالثالثاء  2013/3/26وعرض ورقة عمل حول " :املعلم وثقافة التغيري".
 املشاركة بورقة عمل حول "املجالت العلمية آليات وأساليب التحكيم" يف ندوة "النشر العلمي يفاملجالت العلمية بجامعات الوطن العربي" خالل الفرتة  19-16ديسمرب – 2012جامعة الكويت.

 املشاركه فى مؤتمر الجمعيه املصريه الربيطانيه بعنوان ( التعليم افضل استثمار) بني جامعه القاهرةوجامعه لندن فى  19-18سبتمرب  ،2012بتقديم ورقه عمل بعنوان :التنميه املهنيه للمعلمني فى مدارس
التعليم العام ،وكذلك فى لجنه تنظيم املؤتمر.
املشاركة بورقة عمل بعنوان":الحرية األكاديمية واإلبداع يف التعليم" املؤتمر الرابع ملركز البحوث الرتبوية"الرتبية للتميز واالبتكار" -بريوت يف الفرتة من  24-23مارس .2012
املشاركة كخبري بورقة عمل بعنوان" :رؤية تربويـــة مقرتحه لتدريب املعلمني للتعليم النظامي وغريالنظامي" يف ورشة العمل الخاصة بمشروع "تنمية مهارات املعلم تمهيدا ملواجهة سوق العمل يف التعليم
النظامي وغري النظامي" وذلك يومي  6-5فرباير  ،2012باللجنة الوطنية املصرية لليونسكو.
 حضور مؤتمر االعتماد األكاديمى لكليات الرتبية فى الوطن العربى -رؤى وتجارب ،جامعه طيبه ،املدينهاملنوره ،فى الفرته من  .2009/5/20-5/18اململكه العربيه السعوديه .
ورشة عمل " امتحان تحديد كفاءة الطلبة يف برامج الرتبية يف الجامعات العربية االردن من  19-18مايو.2006
ورشة عمل فى اقتصاديات التعليم ،املجلس القومى القتصاديات التعليم ،الواليات املتحدة االمريكية (واشنطن).2006
 ورشة عمل (أوىل) لتطوير األداء النوعى ورفع كفاءة التخطيط املؤسسى يف الجامعات العربية ،برنامجاألمم املتحدة االنمائى(  ،)UNDPاألردن (عمان) 2005
 ورشة عمل (ثانية) لتطوير األداء النوعى ورفع كفاءة التخطيط املؤسسى يف الجامعات العربية ،برنامجاألمم املتحدة االنمائى )( UNDPتونس .2005

 املؤتمر العلمى للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية باالشرتاك مع معهد الدراسات الرتبوية والربنامجالقومنى لتكنولوجيا التعليم بعنوان " تكنولوجيا الرتبية فى مجتمع املعرفة فى  4-3مايو  2005جامعة
القاهرة ،وذلك بالقاء كلمة بالجلسة االفتتاحية وحضور جلسات املؤتمر .
 مؤتمر تعليم الكبار األول بمعهد الدراسات الرتبوية يف  18-17يناير  2004مقرر للمؤتمر وإلقاء بحثمنشور.
 املؤتمر السنوى الثانى  2004ملركز تعليم الكبار بجامعة عني شمس (بعنوان) تقويم التجارب والجهودالعربية يف مجال محو االمية وتعليم الكبار ،واعداد الوثيقة املرجعية لتقويم التجارب والجهود العربية يف
تعليم الكبار ورقة عمل بعنوان ":تفعيل دور املشاركة املجتمعية يف دعم تعليم الكبار".
 املؤتمر السنوى الثالث ملركز تعليم الكبار بجامعة عني شمس 2005 ،بالتعاون مع املنظمة العربيةللرتبية والثقافة والعلوم والهيئة العامة لتعليم الكبار واعداد ورقة عمل بعنوان " حوار الحضارات
ومتطلباته الرتبوية للكبار".
مؤتمر حقوق اإلنسان التحديد  ....والتبديد ( رؤى تربوية) 15 -14يوليو  2004جامعة القاهرة (عضو يفلجنة التوصيات واللجنة التحضريية).
مقرر مؤتمر تعليم الكبار وتنمية املجتمع يف مطلع قرن جديد  18-17يناير 2004م وكذلك االشرتاكببحث بعنوان ":التكامل بني التعليم النظامى وغري النظامى يف مجتمع املعرفة"
املشاركة يف فعاليات املؤتمر القومى السنوي العاشر ،العربي الثاني ،ملركز تطوير التعليم الجامعى جامعةعني شمس يف الفرتة من 2003 /12/28 -27
 مقرر عام ندوه تفعيل دور أسر أبناء ذوى االحتياجات الخاصة معهد الدراسات الرتبوية – جامعة القاهرةيف  6مايو . 2003

 مقرر عام ندوة برامج تعليم الكبار يف الرتبية العقابية لإلحداث باملرج -تحديات الواقع وتوجيهاتاملستقبل يف  5مايو  2003معهد الدراسات الرتبوية – جامعة القاهرة
 مؤتمر الطفل العربى والتحدى  10- 8مارس  2003معهد الدراسات العليا للطفولة -جامعة عنيشمس .واملشاركة بورقة عمل بعنوان ":أسرة الطفل ذو ى االحتياجات الخاصة  ...مالها وما عليها.
 االشرتاك فى مؤتمر "امللتقى العربى حول الرتبية وتحديات العومله االقتصادية " بالقاهرة ،اللجنةالوطنية املصرية لليونسكو ،فى الفرتة من  2002/10/1-9/28وذلك بالتعقيب على دراسة بعنوان " دور
الرتبية فى موجهة تحديات العوملة فى الوطن العربى
عاشرا -اخلربات املهنية:

 -1رئيس مجلس قسم– أصول الرتبية وتعليم الكبار  -معهد الدراسات الرتبوية .جامعه القاهرة
 -2وكيل للدراسات العليا والبحوث -معهد الدراسات الرتبوية ،جامعه القاهرة
 -3عميد معهد الدراسات التربوية  -جامعه القاهرة
 -4رئيس تحرير مجلةالعلوم الرتبوية ومدير التحرير.
 -5مدرب في مجال التربيةوالتنمية البشرية محليا وعربيا.
 -6عضو اللجنة اإلدارية لتنميه قدراتأعضاء هيئه التدريس – بجامعه القاهرة
 -7عضو اللجنة اإلدارية لالعتمادوالجودة – جامعه القاهرة
 -8مراجع خارجي في برامج الجودة لكلية الرتبية بريوت – يف إطار مشروع (تطوير األداء النوعي ورفع
كفاءة التخطيط املؤسسي يف الجامعات العربية) ،برنامج األمم املتحدة االنمائى) ،(UNDPومراجع داخلي
ملعهد الدراسات الرتبوية يف نفس املشروع.

 -9عضو اللجنة التأسيسية للهيئة اإلقليمية لضمان جودةالربامج يف التعليم العالي التابعة لليونسكو يف
البلدان العربية بريوت ،لبنان ،من  -2010حتى تاريخه
 -10عضو لجنة التعليمباملجلس القومي للمرأة من 2012م حتى تاريخه.
 -11عضو في لجنة التعليمباملجلس األعلى للثقافة من 2012م حتى تاريخه.
 -12عضو لجنه تحكيم بحوث ترقياتفى مصر وبعض البالد العربيه( اليمن ،السعوديه ،ليبيا ،سلطنه
عمان) فى مجال اصول الرتبيه واالداره.

اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه
تم اإلشراف على سبعه وخمسني رسالة علمية(:ماجستري ودكتوراه) ،يف مصر ،واربعه باململكة العربية
السعودية؛ أجيز منها أربعون رسالة ،وما زال اإلشراف جاريا للباقى بمصر ،كما تمت املشاركة يف مناقشه
وتحكيم رسائل علمية يف بعض الجامعات املصرية ،واألزهر ،واألردن ،واململكة العربية السعودية ،والبحرين،
والكويت ،وسلطنه عمان.

البحوث املنشورة
"-1النظريات الحديثة يف مجال الضبط االجتماعي :عرض تحليلي" ،العدد الثانى /ج 2ابريل ،مجله علوم
تربويه ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية.2014،
"-2فلسفه العمل التطوعي واملسئولية االجتماعيه يف املؤسسات الرتبوية" ( ،مشرتك) العدد الرابع،
اكتوبر ،مجله علوم تربويه ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية.2013 ،
"-3رؤي املعلمني واملجتمع حول أولويات إصالح التعليم بعد ثورة  25يناير" ،عدد خاص مؤتمر "التعليم
والثورة فى مصر :رؤى وسياسات بديلة" ،مجلة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية،
.2013

" -4اسرتاتيجية العمل التطوعى فى املؤسسات الرتبوية" ،مجلة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات
والبحوث الرتبوية ،العدد الرابع ،أكتوبر .2013
" -5وضع األستاذ الجامعي يف جمهورية مصر العربية" االتحاد املهني العام ألساتذة الجامعات واملعاهد
العليا السودانيني يف مجاالت برامج التدريب والتعليم ،مجلس الشورى،السودان.2012 ،
" -6املجالت العلمية املحكمة اآلليات ومعايري التحكيم" مجلة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات الرتبوية،
املجلد العشرون ،العدد الرابع ،أكتوبر  ،2012الجزء الثاني.
 -7الحرية األكاديمية واإلبداع فى التعليم  -رؤية استشرافية :)2012( ،املؤتمر الرابع ملركز البحوث
الرتبوية " الرتبية للتمييز واالبتكار" ،بريوت  24-23مارس.2012 ،
 -8التنميه املهنيه للمعلمني فى التعليم العام :زؤيه نقديه :)2012( ،مؤتمر الجمعيه املصريه الربيطانية
(التعليم أفضل استثمار) بني جامعه القاهرة وجامعه لندن  -بالفيديو كونفرنس_ فى  19-18سبتمرب
. 2012
 -9جودة الخدمات التعليمية فى برنامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها بمعهد الدراسات
الرتبويه -دراسة تقويمية :)2010( ،ع  ،1ج  ،1مجلة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية،
جامعة القاهرة ،يناير .2010
 -10نماذج مقرتحة لتحسني التـعليم الجـامعي املفتوح يف مصر ،بحث منشور يف مجلة دراسات يف
التعليم الجامعي ،جامعة عني شمس ،2008 ،العدد الخامس عشر
 -11الجامعة وتعميق ثقافة الحوار يف ضوء تداعيات صراع الحضارات -دراسة تحليلية ،بحث منشور يف
مجلة البحث الرتبوي ،املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ،القاهرة.2008 ،
 -12تمكني املرأة املصرية لتفعيل مشاركتها التنموية يف سياق األلفية اإلنمائية "إسرتاتيجية تربوية
مقرتحة" ،بحث منشور يف مجلة كلية الرتبية ،جامعة املنصورة،العدد ( ،)65الجزء (.2007 ،)2

 -13الكفاية الداخلية لنظام إعداد املعلم بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية جامعة طيبة – دراسة تتبعيه
تحليلية ،بحث منشور بجامعة طيبة ،البحوث املدعمة من الجامعة( 1429 ،مشرتك) .
 -14اتجاهات الشباب السعودي الجامعي نحو تعليم وعمل املرأة–دراسة ميدانية ،بحث منشور يف مجلة
كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد ( )143الجزء االول.2007 ،
 -15السياسة التعليمية باململكة العربية السعودية يف ضوء مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية -دراسة
تحليلية ،بحث منشور يف مجلة العلوم الرتبوية ،جامعة القاهرة ،العدد الرابع.2007 ،
 -16نظم وبرامج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد دراسة تقويمية فى ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة (
باحث رئيس ) ،أكاديمية البحث العلمى.2006 ،
 -17ورقة عمل بعنوان " حوار الحضارات ومتطلباته الرتبوية للكبار فى املؤتمر السنوى الثالث ملركز
تعليم الكبار بجامعة عني شمس 2005 ،بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والهيئة
العامة لتعليم الكبار
 -18التعليم الثانوى يف مصر من  1990إىل  ،2004وزارة الرتبية والتعليم ،البنك الدوىل ،وحدة التخطيط
واملتابعة ،مشروع تحسني التعليم الثانوى ( 2005 ،مشرتك)
 -19الوثيقة املرجعية لتقويم التجارب والجهود العربية يف تعليم الكبار يف املؤتمر السنوى الثانى ملركز
تعليم الكبار بجامعة عني شمس  ( 2004بعنوان) تقويم التجارب والجهود العربية يف مجال محو االمية
وتعليم الكبار
 -20ورقة عمل بعنوان ":تفعيل دور املشاركة املجتمعية يف دعم تعليم الكبار" فى املؤتمر السنوى الثانى
ملركز تعليم الكبار  2004بجامعة عني شمس بعنوان تقويم التجارب والجهود العربية فى مجال محو
األمية وتعليم الكبار.

" -21املعوقات التى تواجه األميني يف محو أميتهم باملناطق العشوائية"بحث مقدم للهيئة العامة ملحو
األمية وتعليم الكبار عام 2004
 -22ورقة عمل بعنوان :التكامل بني التعليم النظامى وغري النظامى فى مجتمع املعرفة بمؤتمر تعليم
الكبار وتنمية املجتمع فى مطلع قرن جديد  18 – 17يناير  2004معهد الدراسات الرتبوية – جامعة
القاهرة .
 -23املشاركة بورقة عمل بعنوان ":أسرة الطفل ذو ى االحتياجات الخاصة  ...مالها وما عليها .يف مؤتمر
الطفل العربى والتحدى  10- 8مارس  2003معهد الدراسات العليا للطفولة -جامعة عني شمس.
 -24النظريات الحديثة فى مجال الضبط االجتماعى ،بحث مرجعى ،اللجنة العلمية الدائمة للرتبية وعلم
النفس،أكتوبر  ،2001جامعة عني شمس.
 -25معوقات املشاركة السياسية للمرأة املصرية ودور التعليم عن بعد فى التغلب عليها دراسة تحليلية ـ
مجلة الرتبية والتنمية ـ  2001ـ فى العدد (.)23
 -26املضامني الرتبوية فى كتاب تهذيب األخالق ملسكويه ـ دراسة تحليليةـ مجلة الرتبية والتنمية ـ
 2001ـ فى العدد ( )24جزء .4
 -27احتياجات اآلباء الرتبوية لتنشئة الطفل املتخلف عقلياـ الرتبية املعاصرة ـ  1996ـ العدد ( )43أكتوبر.
 -28الثقافة القان ونية للمواطن املصرى فى عالم سريع التغري ـ مجلة العلوم الرتبوية ـ جامعة القاهرة
(بحث مشرتك) ـ  1995ـ املجلد الثانى العدد األول أكتوبر.
 -29الواقع واالحتياجات الرتبوية لعينة من األطفال فى سوق العمل ـ املؤتمر السنوي الرابع للطفل
املصري جامعة عني شمس مركز دراسات الطفولة 1991 ،ـ بحوث املؤتمر املجلد الثالث.

