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بسم هللا الرحمن الرحيم
أوالً  :البيانات

الشخصية

االسم  :مجدي محمد

يونس
 الوظيفة الحالية  :أستاذ دكتور
 قسم  :أصول التربية واإلدارة التربوية .
 جهة العمل  :كلية التربية  ،جامعة المنوفية .
 محمول مصر 00201020030025 :
 البريد اإللكتروني :

magdnes@hotmail.com

 المكتب  :كلية التربية بشبين الكوم  -قسم أصول التربية  ،مصر.

ثانيا  :المؤهالت العلمية

:

 دكتوراه  :دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول تربية – كلية التربية – جامعة المنوفيةعام . 1992
 ماجستير في التربية تخصص أصول تربية بتقدير ممتاز – كلية التربية – جامعة المنوفيةعام. 1989
 دبلوم خاص في التربية بتقدير جيد جدا – كلية التربية ـ جامعة المنوفية عام . 1985 ليسانس آداب وتربية ( قسم التاريخ ) بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ـ كلية التربية  -جامعةالمنوفية .1983

2

ثالثا  :الخبرات الوظيفية
 .1استاذ أصول التربية بجامعة المنوفية اعتبارا ً من .2014 /9/20
 .2مدرب معتمد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد اعتبارا ً من  ،2009ومن جامعة
القصيم اعتبارا ً من .2013
 .3أستاذ مساعد (مشارك) بقسم أصول التربية بكلية التربية  -جامعة المنوفية اعتبار من . 2009
 .4أستاذ (مشارك) بقسم أصول التربية بكلية التربية  -جامعة القصيم اعتبار من  2010وحتى /14
. 2014 /6
 .5مديرا لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية بجامعة المنوفية من . 2010- 2008 / 9 / 2
 .6رئيس الكنترول المركزي بكلية التربية جامعة المنوفية اعتبارا ً من  2007/11/5حتى .2010
 .7مدرس بقسم أصول التربية – بكلية التربية – جامعة المنوفية اعتبارا من .1992 / 10 /10
 .8مدرس مساعد بقسم أصول التربية – بكلية التربية – جامعة المنوفية اعتبارا من .1989
 .9معيد بقسم أصول التربية – بكلية التربية – جامعة المنوفية اعتبارا من . 1986
 .10خبير تعليم وتدريب باليونسكو من  1984حتى .1986

رابعا ً  :النشاط العلمي
()1اإلنتاج العلمي
بحوث ومقاالت ما بعد الدكتوراه-:
( )1دور الجامعة في مواجهة االغتراب الثقافي لتحقيق األمن النفسي للطالب ،مؤتمر التعليم
الجامعي :األمان النفسي واالجتماعي  ،المؤتمر العاشر ( الدولي األول) لكلية التربية جامعة كفر
الشيخ  ،من .2014 /12 / 10 – 9
( )2الجامعة وتعزيز قيم المواطنة في عالم متغير  ،ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر التربية وبناء
اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية  ،المؤتمر الرابع لكلية التربية جامعة المنوفية  ،المنعقد في
الفترة من . 2014 /4/ 30 – 29
( )3االحتياجات التدريبية لمديري المدارس السعودية لمواكبة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،
مجلة جامعة جازان للعلوم اإلنسانية  ،مقبول للنشر بتاريخ .2014 /4/21
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( )4دور الجامعة في تحقيق مجتمع المعرفة لمواكبة التطور المعلوماتي ،دراسة ميدانية بجامعة
القصيم  ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي  ،اتحاد الجامعات العربية  ،مقبول للنشر
في 2014 /1 /9
( )5استراتيجيات إدارة الصراع بمدارس التعليم االبتدائي وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين‘
دراسة ميدانية بمنطقة القصيم التعليمية  ،مجلة البحوث النفسية والتربوية كلية التربية  ،جامعة
المنوفية ،العدد الثاني  ،السنة التاسعة والعشرين.2013 ،
( )6قيم المواطنة لدى طالب الجامعة وعالقتها بوعيهم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها  ،مجلة
اتحاد الجامعات العربية  ،العدد ( )33المجلد الرابع .2013
( )7تصور مقترح لرفع كفاءة جاهزية المدارس الثانوية إلدارة األزمات المدرسية بمنطقة القصيم ،
مجلة مستقبل التربية العربية  ،المركز العربي للتعليم والتنمية  ،مصر  ،عدد اكتوبر .2013
( )8التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء معايير جودة التعليم الجامعي،
مجلة البحوث النفسية والتربوية كلية التربية ،جامعة المنوفية ،العدد األول ،السنة السادسة
والعشرين.2011 ،
( )9التعليم بالمحمول " Mobile Learningصيغة جديدة للتعليم عن بعد" -بحث (مشترك)
مقدم إلى الندوة العلمية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية -جامعة
كفر الشيخ تحت عنوان "نظم التعليم العالي االفتراضي" 29ابريل .2009
( )10مدى مالئمة خريجي الجامعات السعودية الحتياجات سوق العمل السعودي  ،مجلة البحوث
النفسية والتربوية كلية التربية  ،جامعة المنوفية ،العدد الثاني  ،السنة الثامنة عشر .2003 ،
( )11الدراسات المستقبلية في مجال التعليم  ،بحث مرجعي مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين سبتمبر .2000
( )12دراسة تحليلية آلراء المعلمين وأولياء األمور حول العقاب في المدارس االبتدائية للبنين
بالقصيم  ،مجلة البحوث النفسية والتربوية – كلية التربية  ،جامعة المنوفية السنة الرابعة
عشر  ،العدد الثالث .1999
( )13واقع اإلشراف التربوي بمنطقة القصيم التعليمية في ضوء بعض النماذج الحديثة  ،مجلة
البحوث النفسية والتربوية ،كلية التربية جامعة المنوفية  ،العدد الثاني  ،السنة الثالثة عشر
.1998
( )14دراسة تاريخية للحركة التعليمية في عهد الملك عبد العزيز – مجلة البحوث النفسية والتربوية
 ،كلية التربية  ،جامعة المنوفية السنة الثالثة عشر – العدد األول. 1998 -
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( )15عوامل إحجام الطالب عن المشاركة في االتحادات الطالبية  ،بحث في مجال التربية السياسية
لطالب الجامعات  ،المؤتمر السنوي الثاني لتطوير التعليم الجامعي ( األداء والكفاءة والفاعلية)
مركز تطوير التعليم الجامعي  ،جامعة عين شمس .1995 ،
( )16التعليم وقضايا األمن القومي  ،ندوة األمن القومي والسالم االجتماعي  ،مركز الدراسات
الوطنية بمحافظة المنوفية  ،شبين الكوم . 1994
( )17دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،المؤتمر األول لنواب رؤساء الجامعات لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،جامعة المنوفية بالتعاون مع جهاز تنمية البيئة قاعة المؤتمرات
بوزارة الزراعة  ،القاهرة .1993

( )2المشاركة في المؤتمرات والندوات:
 .1مؤتمر التعليم الجامعي ( األمان النفسي واالجتماعي ) ،المؤتمر العاشر ( الدولي األول) لكلية
التربية جامعة كفر الشيخ  ،من .2014 /12 / 10 – 9
 .2مؤتمر التربية وبناء اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية  ،المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية
جامعة المنوفية  ،في الفترة من  30 – 29ابريل  ، 2014مشارك بورقة عمل عن الجامعة
وتنمية قيم المواطنة في عالم متغير .
 .3مؤتمر المتطلبات التربوية في مصر بعد ثورة  25يناير  ،المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية
جامعة المنوفية  ،من  20 – 19ديسمبر .2013
 .4المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية "التربية في مجتمع ما بعد الحداثة" -كلية التربية -
جامعة بنها -في الفترة من 22-21يوليو 2010
 .5الندوة العلمية السابعة لقسم أصول التربية  ،جامعة طنطا  ،بعنوان ( التخطيط االستراتيجي في
التعليم العالي)  ،الثالثاء الموافق . 2010 / 5 / 11
 .6المؤتمر العلمي األول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية" البحث العلمي في خدمة الصناعة" –
جامعة المنوفية – قاعة االحتفاالت الكبرى بمقر إدارة الجامعة في الفترة من  8-7أكتوبر .2009
 .7مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي  ( ،رؤى وتجارب ) كلية التربية
جامعة طيبة  ،المدينة المنورة . 2009 / 5/ 20 – 18 ،
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 .8الندوة العلمية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية -جامعة كفر الشيخ
تحت عنوان "نظم التعليم العالي االفتراضي" 29ابريل .2009
 .9الندوة العلمية الثانية لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية – جامعة طنطا تحت
عنوان"نماذج عربية وعالمية في ضمان الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي" -مارس .2009
 .10المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة ( تطوير التعليم النوعي
في مصر والوطن العربي لمواجهة متطلبات سوق العمل في عصر العولمة ) من.2008/4/10-9
 .11المؤتمر القومي الرابع عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي ـ أفاق جديدة في التعليم الجامعي
العربي" في الفترة من 25ـ  26نوفمبر 2007دار الضيافة بجامعة عين شمس.
 .12المؤتمر السادس لتنمية الريف المصري  ،قاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة
المنوفية  ،شبين الكوم  ،من . 2007 / 10/ 25-23
 .13المؤتمر العلمي السنوي الثاني ’’ معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعليم النوعي بمصر
والوطن العربي ‘‘ كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة – ابريل . 2007
 .14المؤتمر السنوي الثالث عشر ( العربي الخامس ) ‘‘ الجامعات العربية في القرن الحادي
والعشرين ،الواقع والرؤى – مركز تطوير التعليم الجامعي – كلية التربية – جامعة عين شمس –
نوفمبر .2006
 .11المؤتمر السنوي الثاني عشر ( العربي الرابع ) – تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير
الجودة الشاملة ونظم االعتماد – مركز تطوير التعليم الجامعي – كلية التربية – جامعة عين شمس
 19/18ديسمبر .2005
 .11المؤتمر األول لنواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،جامعة المنوفية
بالتعاون مع جهاز تنمية البيئة قاعة المؤتمرات بوزارة الزراعة  ،القاهرة  1993المؤتمر السنوي
الثاني عشر " السياسات التعليمية في الوطن العربي "  ،رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع كلية
التربية  ،جامعة المنصورة  ،يوليو 1992
 .11مؤتمر تحديات التنمية في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة " نحو صيغة مالئمة للتنمية في
مصر " – كلية اآلداب – جامعة المنوفية باالشتراك مع رابطة الجامعات اإلسالمية . 1992
 .11مؤتمر التعليم الثانوي الحاضر والمستقبل  ،رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع كلية البنات ،
جامعة عين شمس – . 1991
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 ) 3عضوية الجمعيات واللجان العلمية:
 .1عضو لجان تحكيم األبحاث العلمية في عدد من المجالت والدوريات العربية.
 .2عضو مؤسس لمركز البحوث التربوية بكلية التربية جامعة القصيم.
 .3عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة القصيم .
 .4عضو لجنة مراجعة األفكار وخطط التسجيل للماجستير والدكتوراه بقسم أصول التربية بجامعة
القصيم.
 .5عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية بجامعة القصيم.
 .6عضو لجنة تطوير برامج الدراسات العليا بقسم أصول التربية بجامعة القصيم.
 .7عضو لجنة وضع وتصميم برنامج ماجستير اإلدارة التربوية بجامعة القصيم.
 .8عضو المكتب الفني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية .
 .9عضو وحدة تطوير كلية التربية التابعة لوحدة إدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي بجامعة
المنوفية.
 .10عضو مجلس كلية التربية جامعة المنوفية.
 .11عضو مجلس قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية.
 .12عضو مؤسس لمركز الدراسات الوطنية بمحافظة المنوفية .
 .13عضو لجنة الجودة بكلية التربية ـ جامعة المنوفية.
 .14عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .
 .15مستشار لجنة األسر باتحاد طالب كلية التربية .
 .16عضو نادي هيئة التدريس بجامعة المنوفية.
 .17عضو مجلس أمناء المدرسة الثانوية العسكرية بمنوف.
 .18عضو مجلس أمناء مدرسة المساعي المشكورة اإلعدادية بمنوف.
 .19عضو مجلس أمناء مدرسة الشيخ زوين االبتدائية بمنوف.
 .20عضو رابطة التربية الحديثة بمصر.
 .21عضو النقابة العامة للمعلمين بمصر.
 .22عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين بمحافظة المنوفية (ممثال ألعضاء هيئة التدريس بجامعة
المنوفية).
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)  )4الكتب المنشورة:
 .1اإلشراف التربوي ،مدخل لتحقيق الجودة في التعليم  ،دار الكتب الجامعية ،شبين الكوم  ،مصر ،
.2014
 .2اإلدارة المدرسية وإدارة الصف  ،أسس نظرية وتطبيقات عملية  ،مطيعة دار الكتب الجامعية ،
شبين الكوم  ،مصر 2014 ،
 .3تطورالفكر التربوي عبر المسيرة اإلنسانية  ،باالشتراك  ،مكتبة الزهراء  ،الرياض  ،المملكة
العربية السعودية .2009 ،
 .4اإلدارة التعليمية  ،أسس نظرية وتطبيقات عملية  ،دار الكتب الجامعية  ،شبين الكوم  ،مصر ،
. 2009
 .5التربية وقضايا العصر  ،باالشتراك مع آخرين  ،دار الكتب الجامعية  ،شبين الكوم ،مصر ،
. 2008
 .6التربية ومشكالت المجتمع  ،دار الكتب الجامعية  ,شبين الكوم  ،مصر . 2007 ،
 .7التنشئة االجتماعية بين العولمة والخصوصية الثقافية  ،دار الكتب الجامعية  ،شبين الكوم ،
مصر .2007 ،
 .8تاريخ التربية والفكر التربوي  ،مكتبة الرشد  ،الرياض.2005 ،
 .9اتجاهات تطور الفكر التربوي من العصور البدائية حتى القرن العشرين ،باالشتراك  ،مكتبة
الرشد  ،الرياض .1998،
 .10فلسفة التعليم االبتدائي  ،دار الوالء للطبع والنشر 1995 ,
 .11مهنة التعليم وأدوار المعلم  ،دار الوالء للطبع والنشر  ،شبين الكوم .1993 ،
 .12المدخل إلى العلوم التربوية دار الوالء للطبع والنشر شبين الكوم .1992،

خامسا :الخبرات التدريسية
المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها :
أوال  :داخل مصر ) 1 ( :مرحلة البكالوريوس:
 اإلدارة المدرسية وإدارة الصف

* مهنة التعليم وأدوار المعلم .

 األصول االجتماعية للتربية .

* التربية ومشكالت المجتمع.
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 اإلدارة التعليمية .

* تاريخ التربية والتعليم .

 األصول الفلسفية للتربية .

* التنشئة االجتماعية .

 مبادئ التربية .

* التربية وقضايا العصر .

 فلسفة التعليم االبتدائي .

* المدخل إلى العلوم التربوية .

( )2مرحلة الدراسات العليا :
 اإلدارة المدرسية وإدارة الصف .

* اإلشراف التربوي .

 إدارة الجودة واالعتماد .

* المهارات اإلشرافية والقيادية .

 الفكر التربوي وتطبيقاته .

* ثقافة المعايير في التعليم .

 اتجاهات حديثة في جودة النظام التعليمي.

* التخطيط التعليمي .

 مناهج البحث التربوي.

* فلسفة التربية.

 مناهج البحث التربوي.

* قاعة بحث.

 تاريخ التربية

* التربية المقارنة .

ثانيا ً :خارج مصر ( المملكة العربية السعودية )

مرحلة الماجستير.
 مناهج البحث في التربية وعلم النفس.

* فلسفة التربية

 قاعة بحث لطالب الماجستير .

* أصول التربية.

 تاريخ التربية اإلسالمية (متقدم ).

مرحلة البكالوريوس
 اجتماعيات التربية .

* التربية اإلسالمية .

 اإلدارة والتخطيط التربوي.
 سياسة ونظام التعليم بالمملكة العربية السعودية .
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 تطور الفكر التربوي.

* المدخل الى العلوم التربوية.

 التنشئة االجتماعية .
 المنظمات العالمية والمحلية لتربية الطفل .

سادسا  :اإلشراف على الرسائل العلمية والحكم عيها
 )1فهيم عبد العزيز فهمي  ،التضمينات التربوية في فلسفة ابن رشد  ،رسالة دكتوراه كلية التربية
جامعة المنوفية ،قسم أصول التربية .. 1996 ،
 )2إيمان صبري العكل  ،الجامعة وخدمة المجتمع رسالة دكتوراه  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية ،
قسم أصول التربية .1997 ،
 )3سيف اإلسالم محمد علي موسى ،واقع المسرح المدرسي وتطويره في ضوء التجربة األمريكية ،
رسالة دكتوراه  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية .1998 ،
 )4عواطف إبراهيم الصقري ،القيم األخالقية لألطفال وعالقتها ببعض المتغيرات األسرية الناجمة عن
التغير االجتماعي  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية للبنات بالقصيم ( األقسام األدبية ) .2000
 )5فاطمة حمد الرديني  ،السلوك القيادي لرئيسات األقسام بكليات التربية للبنات وعالقته بالروح
المعنوية أل عضاء هيئة التدريس ،رسالة ماجستير،كلية التربية للبنات بالقصيم ( األقسام األدبية ) ،
.2001
 )6مريم المهنا ،العقاب في المدارس االبتدائية للبنات بمنطقة القصيم دراسة تحليلية ألراء المعلمات
والمديرات وأولياء األمور  ،رسالة ماجستير،كلية التربية للبنات بالقصيم ( األقسام األدبية )
.2003
 )7إيناس حلمي عرفة علي  ،تعرض طالب المرحلة الثانوية للدراما األجنبية بالقنوات الفضائية
وعالقته بنسقهم القيمي ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية ،
نوقشت . 2013
 )8فارس خليفة سند المطيري  ،تطوير نظام تقويم أداء العاملين في المؤسسات التعليمية بدولة
الكويت  ،رسالة دكتوراه  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية .2013 ،
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 )9أمجد فتحي عبد الفتاح صالح  ،العالقة بين معتقدات المعلمين وسلوكهم حول المواطنة  ،رسالة
ماجستير  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية  ،قيد التسجيل .
 )10رضا راغب عطية  ،تقويم أدوار الموجهين الفنيين في ضوء المعايير القومية للتعليم  ،رسالة
ماجستير  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية  ،قيد التسجيل .
 )11مها صبري كامل عبد الجواد  ،وعي طالب الجامعة بمفهوم العولمة ودالالتها التربوية  ،رسالة
ماجستير  ،كلية التربية ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية  ،قيد التسجيل .
 )12محمد مسلم العجمي  ،المشاركة المجتمعية ودورها في تطوير اإلدارة المدرسية بدولة الكويت ،،
رسالة دكتوراه  ،كلية التربية  ،جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية .2012 ،
 )13أمل الصحفي  ،القيم المستقبلية لألسرة السعودية في ضوء المتغيرات المعاصرة  ،كلية التربية ،
جامعة القصيم  ( ،1432 ،مناقشاً)
 )14نايف مدعث سعود العازمي  ،تطوير نظام التوجيه الفني بالتعليم الثانوي العام بدولة الكويت دراسة
آلراء المعلمين والموجهين والمديرين  ،رسالة دكتوراه  ،كلية التربية  ،جامعة المنوفية  ،قسم
أصول التربية .2013 ،
 )15جيهان عبد الجواد  ،مشكالت التعليم المفتوح بجامعة المنوفية  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية،
جامعة المنوفية  ،قسم أصول التربية . 2014 ،
 )16حمد الوليعي  ،التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي بمنطقة القصيم  ،رسالة ماجستير  ،كلية
التربية  ،جامعة القصيم نوقشت في .1433
 )17عبد هللا الجوير  ،ثقافة الحوار وعالقتها ببعض القيم لدى طلب المرحلة الثانوية  ،بمنطقة القصيم ،
نوقشت في .1434
 )18سهام المحيميد  ،مشكالت مؤسسات رياض األطفال بالقصيم من وجهة نظر المديرات والمعلمات ،
كلية التربية جامعة القصيم .2014 ،
 )19سليمان عبد هللا المحيميد  ،تصور مقترح لتفعيل األنشطة الطالبية بجامعة القصيم  ،كلية التربية
جامعة القصيم .2014 ،
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 )20اسماء سليمان الراجحي  ،اساليب التربية الخلقية في ضوء أساليب التربية االسالمية من وجهة
نظر طالبات التعليم الثانوي  ،كلية التربية جامعة القصيم  ،قيد التسجيل.
 )21انتصار النصار  ،دور المدرسة الثانوية في تحقيق مجتمع المعرفة  ،كلية التربية جامعة القصيم ،
قيد التسجيل.
 )22أحمد فنيس القحطاني  ،التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي بالبيشة في ضوء إدارة الجودة
الشاملة  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية جامعة الملك سعود ( ،2014 ،مناقشا)
 )23فهد عبد الرحمن الرميح  ،مشكالت التعليم الثانوي نظام المقررات وسبل التغلب عليها من وجهة
نظر المعلمين  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية جامعة القصيم  ( ،2014 ،مناقشا).
 )24مسعود مجر  ،إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام وعالقته بمستوى القدرة على انجاز
المهام االدارية  ،رسالة ماجستير كلية التربية  ،جامعة المنوفية ( ،2014 ، ،مناقشاً).
سابعا :الخبرات التدريبية
 .1التعليم الفعال  ،وحدة تطوير كفاءات أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة المنوفية  ،كلية
التربية 2005 / 7/5 –4 ،
 .2اإلدارة المدرسية الفعالة  ،وحدة تطوير كفاءات أعضاء هيئة التدريس -جامعة
المنوفية2005 /7/12-11 -
 .3تفعيل وحدات التدريب بالمدارس وحدة تطوير كفاءات أعضاء هيئة التدريس -جامعة
المنوفية 2005 /7/19-18
 .4استخدام التكنولوجيا في التعليم ( )1مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة المنوفية 2005/7/26-25
 .5إعداد وكتابة البحوث العلمية  ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة المنوفية2006/12/19-17 ،
 .6استخدام التكنولوجيا في التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة المنوفية 2006/12/26-24
 .7توكيد الجودة واالعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
المنوفية 2007/1/24-22
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 .8التمويل الدولي وكتابة خطة البحث ،المجلس األعلى للجامعات والمجلس الثقافي
البريطاني  ،مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس2007 /11/15-13 ،
 .9المراجعين الخارجيين للتعليم العالي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -دار
المدرعات بالقاهرة 2009/3/12-8
 .10المراجعين الخارجيين للتعليم العالي -نماذج المحاكاة الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد -مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس 2009/4/29-26
 .11مهارات االتصال في أنماط التعليم .مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة المنوفية.2009 /6/16-14،
 .12ورشة عمل الخطة االستراتيجية لكلية التربية جامعة القصيم  ،عمادة التطوير
األكاديمي.1432 /3 /13-12 ،
 .13تنمية مهارات البحث العلمي  ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع
جامعة القصيم.2012 /4/30 ،
 .14ورشة عمل التعليم اإللكتروني تقليد أم حاجة ،كلية المجتمع  ،جامعة القصيم -17 ،
.2012 /6/18
 .15دورة تصميم االستبانات اإللكترونية  ،عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم /2/6 ،
.1433
 .16دورة اعداد المدربين (  ، ) TOTعمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم – 9/29،
.2013 /10 /4
 .17دورة قالب إعداد البحوث والرسائل الجامعية ،كليات بريدة األهلية .1435/1/25 ،
 .18دورة التحليالت اإلحصائية باستخدام ) ، )spssعمادة البحث العلمي بالتعاون مع مركز
بحوث كلية التربية بجامعة القصيم .1435 /2 / 21- 20 ،
 .19دورة الذكاء االجتماعي  ،عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم .1435/5/16 -15 ،
 .20النشر العلمي بأوعية البحث الدولية ،مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد دوليا ً " ،من .2014 /7/3 – 7/2
 .21الساعات المعتمدة في التعليم الجامعي ،مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد دوليا ً " من .2014 /7/9 - /7/8
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 .22الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية  ،مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد دوليا ً " من -13
. 2014/7/14
 .23مهارات العرض الفعال  ،مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية
بجامعة المنوفية " مركز معتمد دوليا ً " من .2014 / 9 / 3 -2
 .24سلوكيات وأخالقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  ،مركزتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية " مركز معتمد دوليا ً " من /8 – 7
.2014 /9
 .25معايير الجودة في العملية التعليمية  ،مركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات الجامعية بجامعة المنوفية "مركز معتمد دوليا ً "  ،من .2014 /9 / 10 – 9
 .26مدونة قواعد وأخالقيات السلوك الوظيفي  ،مدخل لتحسين اتخاذ القرار التربوي ،دورة
تدريبية لمديري المدارس بمحافظة المنوفية.2014 .
 .27مهارات إدارة الوقت وتطوير القدرة على انجاز المهام االدارية  ،دورة تدريبية لمديري
مدارس التعليم العام  ،كلية التربية جامعة المنوفية .2014 ،
شهادات الشكر والتقدير:
















شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بجامعة القصيم .1435
شهادة شكر وتقدير من قسم أصول التربية بجامعة القصيم .1435
شهادة تقدير من كلية التصاميم والتربية الفنية بجامعة القصيم .1435
شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  1432بتربية القصيم .
شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  1433بتربية القصيم.
شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  1434بتربية القصيم.
شهادة شكر وتقدير من طالب الماجستير دفعة  1435بتربية القصيم.
شهادة شكر وتقدير من مركز تدريب الداعيات بمنطقة القصيم.
شهادة شكر وتقدير من مركز تدريب الداعيات بمحافظة المذنب.
شهادة تقدير من كلية التربية لألقسام االدبية ببريدة.
شهادة تقدير من كلية التربية لألقسام العلمية ببريدة.
شهادة تقدير من الرئاسة العامة لتعليم البنات .
شهادة تقدير من كلية التربية إلعداد المعلمات بالقصيم.
شهادة شكر وتقدير من طالبات البكالوريوس بكلية التربية لألقسام العلمية ببريدة.
شهادة شكر وتقدير من طالبات البكالوريوس بكلية التربية إلعداد المعلمات ببريدة.
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شهادة شكر وتقدير من طالبات البكالوريوس بكلية االقتصاد المنزلي ببريدة.
شهادة شكر تقدير من مجلس إدارة مدارس المنارات بالقصيم.
شهادة تقدير من إدارة األنشطة الطالبية بإدارة تعليم القصيم .
شهادة تقدير من كلية التربية " بنات " بجامعة القصيم.
شهادة شكر وتقدير من النقابة العامة للمعلمين بمصر.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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