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  سم ذتول الويليا -عنوان المياسلا اللييدي :  ليا الويليا لشلين ال وم  - 
 

  

  -علوم وويليا ) يياضيات( لوقديي عام جيةد جةدا  مةع ميولةا الشةيدة  ليةا الويليةا ل الوييوس :  - 
 . 1981جام ا المنوفيا عام 

 . 1984 ليا الويليا ـ جام ا المنوفيا عام  –دللوم خاص في الويليا لوقديي جيد جدا   - 

جام ا  – ليا الويليا  –ماجسويي في الويليا وختص ذتول ويليا لوقديي ممواز ماجسويي :  - 
 .  1987المنوفيا عام 

 ليةا الويليةا  –تول ويليا د ووياه الفلسفا في الويليا وختص ذ -د ووياه : الفلسفا في الويليا  - 
 . 1990جام ا المنوفيا عام  –

لالواليةةات  Pittsburgh of Universityمهمةةا علميةةا لمةةدة سةةوا شةةهوي لجام ةةا لوسةةلي         

 :ل مل للث في الويليا ولت عنوان "ديسملي 31يونيا ولوى 1في الفوية من  "المولدة األميي يا 
Student Services In Universities : A comparison between Egypt and The United States  

 

  

 .   1982/  1/  25جام ا المنوفيا اعولاي من  –ل ليا الويليا  –م يد لقسم ذتول الويليا   - 

جام ا المنوفيا اعولاي من  –ل ليا الويليا  –مديس مساعد لقسم ذتول الويليا  - 
24/10/1987. 

 .1992/  1/ 20جام ا المنوفيا اعولاي من    –ل ليا الويليا  –مديس لقسم ذتول الويليا  - 

 . 1996ولوى عام 21/12/1991س يويي مجلا الللوث الويلويا والنفسيا لال ليا اعولاي من  - 

 . 1996/  20/6جام ا المنوفيا اعولاي من  –ل ليا الويليا  –ذسوا  مساعد لقسم ذتول الويليا  -

 . 2004/ 24/2لوى 21/10/2003 ا م ل مل ي يس مجلس  سم ذتول الويليا خالل الفوية من  -

جام ا المنوفيا اعولاي من  -ل ليا الويليا  -مليي ونفي ي لمجلا الللوث النفسيا والويلويا  -
 . 2004عام 

 جام ا المنوفيا من  إنشا ه.  - ليا الويليا –عضو مجلس إداية مي ز و ليم ال لاي  -

 ن .ولوى اآل 22/10/2006جام ا المنوفيا اعولاي من   -ل ليا الويليا -ذسوا  لقسم ذتول الويليا  -

 .12/11/2006جام ا المنوفيا اعولاي من   –ل ليا الويليا  -ي يس مجلس  سم ذتول الويليا  -
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  11/10/2009و يل ال ليا للدياسات ال ليا والللوث اعولايا من  -

 .14/10/2012و يل ال ليا لش ون الو ليم  والطالب اعولايا من  -

 2014/ 11/ 13 ا م ل مل عميد ال ليا  اعولايا من  -
 

   

 اإلنوا  ال لمي:  (1
مةةن الللةةوث والدياسةةات فةةي مجةةال الوختةةص ومنشةةوية فةةي عةةدد مةةن المجةةالت إجةةياا ال ديةةد 

( للةةث ووي ةةا 40ال لميةةا المل مةةا والمةة وميات الموختتةةا المتةةييا وال يليةةا للةة  عةةددها )
 عمل.

الم ومي ال لمي  –ال قاب المديسي : دياسا آلياا م لمى الو ليم الثانوي لملافظا المنوفيا  -1
يالطةا الويليةا اللديثةا لالقةاهية لالو ةاون مةع  – اللاضي والمسةوقلل السادسة  الو ليم الثانوي

 . 1991يوليو  8-6 ليا اللنات جام ا عين شمس في الفوية من 
جام ةا  – ليا الويليةا  – مجلا ال لوم الويلويا والنفسيا –و ليم الميذة من منظوي إسالمي  -2

 .   1991يوليو  –السنا السال ا  –ال دد الثالث  –المنوفيا 
مجلةا  –وأليد آيثي  ومزة ويجما علد المجيد شيلا  "خيافات في الويليا  "مياج ا  واب  -3

 –السةنا السةال ا ال ةدد اليالةع  –جام ةا المنوفيةا  – ليةا الويليةا  – والنفسةيا ال لوم الويلويا
 .  1991 –ذ وولي 

مقويلةات للوللةب ل ض مش الت إعةداد ووةدييب م لمةي الو لةيم االساسةى ذثنةاا الخدمةا و -4
السةةنا  – والويلويةةا مجلةةا الللةةوث النفسةةيا –عليهةةا فةةي ضةةوا الوا ةةع الو ليمةةي فةةي متةةي 

 . 1992 -ال دد السادس –الثامنا 
ل ةةض مشةة الت إعةةداد ووةةدييب م لمةةي الو لةةيم االساسةةى ذثنةةاا الخدمةةا ومقويلةةات للوللةةب  -

 -المجلةد األول -يم الويلةويالمجلا المتييا للوقةو -عليها في ضوا الوا ع الو ليمي في متي
 .1993الييل  -ال دد األول
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وخفيض سنوات الدياسا لةالو ليم االساسةى فةي متةية دياسةا آلياا الم لمةين وذوليةاا  -5
يالطةا  – السياسةات الو ليميةا فةي الةوطن ال يلةي "الم ومي الثانوي الثةاني عشةي  -األموي

 1992يوليو  7/9 –جام ا المنتوية  –الويليا اللديثا لاالشوياك مع  ليا الويليا 
للةث مقةدم إلةي مة ومي ولةديات  –دوي الويليا ال شةفيا فةي الونميةا الشةاملا للمجومةع  - 6

 – "متةي  نلةو تةيلا مال مةا للونميةا فةي "الونميا في ضوا المولييات ال الميا الياهنةا 
 . 1993الييل  –جام ا المنوفيا  – ليا اآلداب 

 –و افوا الفيص الو ليميا ة المفهوم ة ومظاهي الوطليق في عتوي االزدهاي االسةالمى   -7
جام ةا  – ليةا الويليةا  –السةنا الواسة ا –ال ةدد الثالةث  – مجلا الللةوث النفسةيا والويلويةا

 . 1993 –المنوفيا 

 – مجلا الللوث النفسيا والويلويةا -اليفضإنشاا جام ا خاتا في متي لين الوأييد و -8
 . 1993 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا  –السنا الثامنا  –ال دد الخامس 

السةةنوي  المةة ومي ال لمةةي -المشةةاي ا الشةة ليا فةةي الو لةةيم ة لمةةا ا ة فةةي مةةا ا ة  يةةد    -9
إداية الو لةةيم فةةي الةةوطن  "الثةةاني للجم يةةا المتةةييا للويليةةا المقاينةةا واإلداية الو ليميةةا 

 .  1994ينايي  –جام ا عين شمس  – ليا الويليا  – "ال يلي في عالم موليي 

 مجلةةا دياسةةات ويلويةةا –الخةةدمات الطالليةةا فةةي متةةي زمةةن األيةةوليين والمماليةةك   -10
يونيةةةو  –جام ةةةا للةةةوان  – ليةةةا الويليةةةا   -ال ةةةدد الثةةةاني  –المجلةةةد األول  – واجوماعيةةةا

1995 . 

اللةادي  للوث م ومي الو ليم ال الي وولديات القينالجديد في وطويي الو ليم الجام ي  -11
 .   1996 –جام ا المنوفيا  – وال شيين

الطفةل المتةيية  "الم ومي اللي ي السالع  -الدوي الويلوي لألسية من منظوي اسالمى -12
جام ةا   -ع وونميةا اللي ةا طاع ش ون خدمةا المجومة -21تلوهة في القين  -ثقافوه  -لي وه

 .1997ديسملي  28/ 27 -المنوفيا

 –مالمةةإ إطةةاي جديةةد للو لةةيم فةةي الةةدول ال يليةةا فةةي ضةةوا الموليةةيات ال الميةةا اإل ليميةةا  -13
" ال ولمةا ونظةام الو لةيم  للوث الم ومي السنوي الخامس عشي لقسةم ذتةول الويليةا ل نةوان

ديسةةملي  13-12 ليةةا الويليةةا جام ةةا المنتةةوية   –( " فةةي الةةوطن ال يلةةي) ي يةةا مسةةوقلليا 
1998  . 

 –مالمةةإ إطةةاي جديةةد للو لةةيم فةةي الةةدول ال يليةةا فةةي ضةةوا الموليةةيات ال الميةةا اإل ليميةةا  -14
 .1999 -القاهية -يالطا الجام ات اإلسالميا -29ال دد  -مجلا الجام ا اإلسالميا

م سسةا سةفيي للطلاعةا  -المجلةد الثالةث -لنةااموسوعا سةفيي لويليةا األ -الويليا اللية  -15
 .766. ص 1998 -القاهية-والنشي
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م سسةا سةفيي للطلاعةا  -المجلد األول -موسوعا سفيي لويليا األلناا -ال واب الخايجي  -16
 .187. ص 1998 -القاهية-والنشي

فيي م سسةةا سةة -المجلةةد األول -موسةةوعا سةةفيي لويليةةا األلنةةاا -اولةةاد طةةالب المديسةةا -17
 .71. ص 1998 -القاهية-للطلاعا والنشي

م سسةا  -المجلةد األول -موسةوعا سةفيي لويليةا األلنةاا -الخدما االجوماعيةا المديسةيا  -18
 .269. ص 1998 -القاهية-سفيي للطلاعا والنشي

م سسةا سةفيي للطلاعةا  -المجلد الثاني -موسوعا سفيي لويليا األلناا -اإلس ان الطاللي -19
 .456. ص 1998 -القاهية-والنشي

ل ليةةا الويليةةا  المةة ومي ال لمةةي السةةادس –شةة ون الطةةالب لالجام ةةا واوجاهةةات وطوييهةةا  -20
 .  2001الييل  30-29 -جام ا طنطا – ليا الويليا  – الويليا والونميا اللشييا"’’َل نوان

للةوث المة ومي  –لطللةا " الخدمات الطالليا لجام ا المنوفيا " دياسةا ولليليةا آلياا ا  -21
جام ةا المسةوقلل ’’ الجةام ي ل نةوان  السنوي ال اشي ) ال يلي الثاني ( لمي ةز وطةويي الو لةيم

 .  2003ديسملي  –جام ا عين شمس – ليا الويليا  – في الوطن ال يلي "

وقةةويم ل ةةض جوانةةب األداا األ ةةاديمي ألعضةةاا هي ةةا الوةةدييس لجام ةةا المنوفيةةا مةةن خةةالل  -22
 . 2004 –ال دد الثالث  –السنا الواس ا عشي  – مجلا الللوث النفسيا والويلويا –يا هم ذ

الملوقةةى األول     وي ةةا عمةةل مقدمةةا إلةةى  –دوي جام ةةا المنوفيةةا فةةي مواجهةةا مشةة لا األميةةا  -23
 .  2004مايو  –لجام ا للوان  دوي الجام ات في مواجها مش لا األميا "’’ للجام ات 

الثةاني للجام ةات  وي ةا عمةل مقدمةا إلةى الملوقةى –إعداد م لم و ليم ال لةاي ل ليةات الويليةا  -24
 – ليةا الويليةا  – عن دوي الجام ات المتييا في المشيوع القومي لملةو األميةا وو لةيم ال لةاي

 .  2005مايس  –جام ا المنيا 

وعال وه ليضا ذعضاا هي ةا الوةدييس  ذداا ي ساا اال سام األ اديميا لمس ولياوهم المهنيا  -25
اليالةةع ( لمي ةةز وطةةويي الو لةةيم  للةةوث المةة ومي السةةنوي الثةةاني عشةةي ) ال يلةةيعةةن عملهةةم "ةةـ 

 –ضةةوا م ةةاييي الجةةودة الشةةاملا ونظةةم االعومةةاد   وطةةويي اداا الجام ةةات ال يليةةا فةةي’’الجةةام ي 
 .  2005ديسملي  –جام ا عين شمس 

للةث مقةدم نميةا الخلفيةا ولقيقةا للضةلط ولةال لمشة الت السةلوك ـ مالمإ لينامج مقويح للو -26
جام ةا األزهةي الييةل  –ل ليةا الويليةا لوفهنةا اإلشةياد  – إلى م ومي األمةن االجومةاعي والويليةا

2006   . 

 -الجام ا االفوياضيا الجـام ا االفوـياضيـاة ذلةد األنمةاط الجديةدة فةي الو لةيم الجةام ي -27
اليالةةع عشةةي لمي ةةز وطةةويي الو لةةيم الجةةام ي ـ ذفةةاع جديةةدة فةةي الو لةةيم المةة ومي القةةومي 
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 لداي الضيافا لجام ا عين شمس   2007نوفملي26ـ 25في الفوية من -   "الجام ي ال يلي

وي ةةا عمةةل مقدمةةا إلةةى  -"الخلةةية األجنليةةا والوجيلةةا الملليةةا ’’ االعومةةاد اال ةةاديمى  -28
فةةي الو لةةيم النةةوعي  م ةةاييي ضةةمان الجةةودة واالعومةةاد’’ المةة ومي ال لمةةي السةةنوي الثةةاني 

   2007الييل  –جام ا المنتوية  –ـ  ليا الويليا النوعيا "لمتي والوطن ال يلي 

وي ا عمةل مقدمةا  -مش الت وم و ات ولقيق الجودة في  ليا الويليا جام ا المنوفيا -29
 .2008مايو  -إلى ولدة ضمان الجودة ل ليا الويليا جام ا المنوفيا

وي ا عمل مقدما إلى  -مش الت وم و ات ولقيق الجودة في  ليا الويليا جام ا المنوفيا -
جام ةا طنطةا  –الندوة ال لميا الثانيا لقسم الويليا المقاينا واإلداية الو ليميا ل ليا الويليا 

 -"نمةا   عيليةا وعالميةا فةي ضةمان الجةودة واالعومةاد فةي الو لةيم الجةام ي"ولت عنةوان
 .2009مايس 

للةث مقةدم  -"تيلا جديةدة للو لةيم عةن ل ةد" Mobile Learning الو ليم لالملمول  -30

جام ةا  -الى النةدوة ال لميةا االولةى لقسةم الويليةا المقاينةا واالداية الو ليميةا ل ليةا الويليةا
 .2009الييل 29 "نظم الو ليم ال الى االفوياضى" في الشيخ ولت عنوان 

لمةا ا   وفةى مةا ا "في الو لةيم والوةدييب  Mobile Phoneالهاود الملمول  اسوخدام -31

الندوة األولى لقسم وقنيات الو ليم  ل ليا الويليا جام ةا الملةك دياسا مقدما إلى  -؟  و يد
خةةالل  "وطليقةةات وقنيةةا الم لومةةات واالوتةةال فةةي الو لةةيم والوةةدييب"سةة ودة ولةةت عنةةوان 

 2010الييل 12/14الموافق  1431يليع الثانى  27/29الفوية من 

الوا ةةةع واآلفةةةاع  " ال ال ةةةا االسةةةوياويجيا لةةةين الللةةةث ال لمةةةي الجةةةام ي والتةةةناعا -32
جام ةا طنطةا  -النةدوة السةال ا لقسةم اتةول الويليةا وي ةا عمةل مقدمةا إلةى  -"المسوقلليا 

الثالثةاا  -جام ةا طنطةا - ليةا الويليةا -"للو لةيم ال ةاليالوخطيط االسةوياويجي "ولت عنوان 
 2010مايو 11الموافق 

المة ومي ال لمةى االول لقسةم اتةول  وي ةا عمةل مقدمةا إلةى -ما ل ةد اللداثةا والويليةا -33
فةى الفوةية مةن  -جام ةا لنهةا - ليةا الويليةا   -"الويليا فى مجومع ما ل ةد اللداثةا" الويليا

 2010يوليو 21-22

الم ومي ال لمي وي ا عمل مقدما إلى   -ينايي 25القيم الويلويا المسوولاة من ثوية  -34

ة في الفوية  "ينايي ة افاع وي ى 25متي ل د ثوية "الثالث ل ليا االداب جام ا المنوفيا 

 .2012نوفملي  6-4من 

ومي ال لمي الم وي ا عمل مقدما إلى   -ينايي 25القيم الويلويا المسوولاة من ثوية  -35
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  "ينايي   25الموطللات الويلويا فى متي ل د ثوية "الثالث ل ليا الويليا جام ا المنوفيا 

 .2012ديسملي  20-19في الفوية من 

الندوة وي ا عمل مقدما إلى  اسوخدام الهاود الملمول في الو ليم لين الوأييد واليفض  -36
نظم الو ليم ال الي في عتي " -ال لميا الثانيا لقسم الويليا المقاينا واالداية الو ليميا 

   2013/ذلييل  23ل ليا الويليا جام ا  في الشيخ  الثالثاا  -"الونافسيا
جام ا  -مجلا  ليا الويليا   -اسوخدام الهاود الملمول في الو ليم لين الوأييد واليفض -37

 . 2013يوليو   -الجزا الثانى -95ال دد - 24مجلد ال -لنها 

وي ا عمل مقدما وقييم القيما المضافا مدخل جديد لوقييم اداا الم سسات الو ليميا  -38

ل ليا  -"الم يفا ولناا االنسان" -الندوة ال لميا السادسا عشي لقسم اتول الويليا إلى 
 . 2014 12الويليا جام ا  في الشيخ  االيل اا مايس

الم ومي مالمإ ي يا مقويلا لاليوقاا لالللث الويلوى ال يلى : وي ا عمل مقدما إلى  -39
ال لمي ال يلى الثامن)الدولى الخامس( لجم يا الثقافا من اجل الونميا لاالشوياك مع جام ا 

: القيما واالثي "االنوا  ال لمى الويلوى فى اللي ا ال يليا "سوها  وا اديميا الللث ال لمى
 .2014الييل  28-27في الفوية من  سوها 

الديمقياطيا "في دعم الولوالت الديمقياطيا ICT دوي و نولوجيا الم لومات  -40

الم ومي ال لمي اليالع وي ا عمل مقدما إلى  -"نمو جا (Digital Democracy)الي ميا

في   "الويليا ولناا اإلنسان في ظل الولوالت الديمو ياطيا  "ل ليا الويليا جام ا المنوفيا 

 .2014الييل  30-29الفوية من 

وي ا عمل مقدما الى  -"القيما المضافا مدخال لوقييم ذداا الم سسات الو ليميا " -41

 ياس األداا ووطليق نظام الم شيات الي يسيا لو زيز الجودة الشاملا في جام ات  "م ومي 

/  1/  26-25ال يليا الس وديا ) جام ا طيلا لالمدينا المنويةة الممل ا "ال الم اإلسالمي 

 م(. 2014/  11/  19-18هـ الموافق 1436

 
 

 المشاي ا في الم وميات (2

الم وميات والندوات ال لميا فةي متةي وخايجهةا ة و ةد المشاي ا لالللوث ولضوي ال ديد من 
 ( م ومي وندوة علميا .34لل  عددها )

 –يالطةةا الويليةةا اللديثةةا لاالشةةوياك مةةع  ليةةا اللنةةات  –الو لةةيم الثةةانوي اللاضةةي والمسةةوقلل   -1
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 .  6/8/1991 –جام ا عين شمس 

ولديات الونميا في ضوا المولييات ال الميا الياهنا " نلو تيلا مال ما للونميا فةي متةي "  -2 
 .  1992جام ا المنوفيا لاالشوياك مع يالطا الجام ات اإلسالميا  – ليا اآلداب  –
يالطا الويليا اللديثا  –الم ومي الثانوي الثاني عشي " السياسات الو ليميا في الوطن ال يلي  -3

 .  1992يوليو  7/9 –جام ا المنتوية  –لاالشوياك مع  ليا الويليا 

الجم يا المتةييا  –الم ومي السنوي الثاني إداية الو ليم في الوطن ال يلي في عالم موليي  -4
 .1994-جام ا عين شمس  – ليا الويليا  –للويليا المقاينا واإلداية الو ليميا 

مي ةز إعةداد  -جام ةا المنوفيةا  –م ومي الو لةيم ال ةالي وولةديات القةين اللةادي وال شةيين  -5
 .  1996مايو 20/21–القادة لالجهاز المي زى للونظيم واالداية لمدينا نتي القاهية 

يالطةا  -ندوة الولةديات الويلويةا الوةي وواجةه ال ةالم االسةالمى فةي القةين اللةادي وال شةيين -6
اإلسالميا لالو اون مةع المنظمةا اإلسةالميا للويليةا والثقافةا وال لةوم )االيسسة و( فةي الجام ات 

الوةةي عقةةدت لمدينةةا  -م 1998فليايةةي 13-10هةةـ الموافةةق  1418شةةوال 15-21الفوةةية مةةا لةةين 
 األ تي.   
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المةةة ومي السةةةنوي الخةةةامس عشةةةي " ال ولمةةةا ونظةةةام الو لةةةيم فةةةي الةةةوطن ال يلةةةي " ي يةةةا  -7
 .   13/12/1998-12 ليا الويليا ـ جام ا المنتوية ـ  –مسوقلليا 

 طةةاع  -21تةةلوهة فةةي القةةين  -ثقافوةةه  -المةة ومي اللي ةةي السةةالع" الطفةةل المتةةيية لي وةةه -8
. السةةةنوي 1997ديسةةةملي  28/ 27 -ا المنوفيةةةاجام ةةة  -شةةة ون خدمةةةا المجومةةةع وونميةةةا اللي ةةةا

 ليةا   الويليةا ـ  –الخامس عشي " ال ولما ونظام الو ليم في الوطن ال يلةي " ي يةا مسةوقلليا 
 .   13/12/1998-12جام ا المنتوية ـ 

 –الم ومي ال لمي اليالع : " دوي  ليات الويليا في مواجها المش الت الويلويا والسلو يا   -9
 . 1999إلييل  27/28 –جام ا طنطا  -ويليا ليا ال

 ليةا  –الم ومي ال لمي الخامس " المديسا في القين اللادي وال شيون " ي يا مسوقلليا -10
 .2000مايو  2/3 –الويليا جام ا طنطا 

 –جام ةةا طنطةةا  – ليةةا الويليةةا  –المةة ومي ال لمةةي السةةادس : الويليةةا والونميةةا اللشةةييا   -11
 .  2001إلييل  29/30

جام ةا المسةوقلل فةي الةوطن ال يلةي  –الم ومي القومي السنوي ال اشي ) ال يلي الثةاني (  -12
 2003ديسملي  27/28-جام ا عين شمس  –مي ز وطويي الو ليم الجام ي  –

جام ةةا  –دوي الجام ةةات فةةي مواجهةةا مشةة لا األميةةا  –الملوقةةى األول للجام ةةات المتةةييا  -13
 . 9/5/2004 –للوان 

الملوقى الثاني للجام ات المتييا " دوي الجام ةات المتةييا فةي المشةيوع القةومي لملةو  -14
 .  2005مايس  – ليا الويليا جام ا المنيا  –األميا  وو ليم ال لاي 

وطويي ذداا الجام ات ال يليا فةي ضةوا  –الم ومي السنوي الثاني عشي ) ال يلي اليالع (  -15
جام ةا  – ليةا الويليةا  –مي ز وطويي الو ليم الجام ي  –م اييي الجودة الشاملا ونظم االعوماد 

 . 2005ديسملي  18/19عين شمس 

ال يليةا فةي القةين اللةادي  الم ومي السنوي الثالث عشي ) ال يلةي الخةامس ( " الجام ةات -16
جام ةةا عةةين  – ليةةا الويليةةا  –مي ةةز وطةةويي الو لةةيم الجةةام ي  –وال شةةيينة الوا ةةع والةةي ى 

 .2006نوفملي   –شمس 

م ةةاييي ضةةمان الجةةودة واالعومةةاد فةةي الو لةةيم النةةوعي ’’ المةة ومي ال لمةةي السةةنوي الثةةاني  -17
 . 2007الييل  – ا المنتوية جام –لمتي والوطن ال يلي "  ليا الويليا النوعيا 

المةة ومي القةةومي اليالةةع عشةةي لمي ةةز وطةةويي الو لةةيم الجةةام ي ـ ذفةةاع جديةةدة فةةي الو لةةيم  -18
 لداي الضيافا لجام ا عين شمس2007نوفملي26ـ 25الجام ي ال يلي"   في الفوية من

جام ةةا  –ل ليةةا الويليةةا النةةدوة ال لميةةا الثانيةةا لقسةةم الويليةةا المقاينةةا واإلداية الو ليميةةا  - 19
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 -طنطا ولت عنوان "نما   عيليا وعالميا في ضمان الجةودة واالعومةاد فةي الو لةيم الجةام ي"
 .2009مايس 

جام ةةا  -النةةدوة ال لميةةا االولةةى لقسةةم الويليةةا المقاينةةا واالداية الو ليميةةا ل ليةةا الويليةةا -20
 2009الييل 29 في الشيخ ولت عنوان "نظم الو ليم ال الى االفوياضى" 

وزاية الو لةةيم ال ةةالي لملنةةى ذ اديميةةا  – النةةدوة الخاتةةا لاالسةةوخدام اآلمةةن لالنوينةةت -21
 .2010مايس  8الللث ال لمي و لك يوم االثنين 

الندوة األولى لقسم وقنيات الو ليم  ل ليا الويليا جام ا الملك س ودة ولت عنوان  - .22 

يليع  27/29"وطليقات وقنيا الم لومات واالوتال في الو ليم والودييب" خالل الفوية من 
 2010الييل 12/14الموافق  1431الثانى 

23- The workshop is hosted by the cyber peace invitiative of Suzanne Mubarak 

Women ,s International peace Movement" Fight against cyber crime and child on 
Line Exploitation"- 30-31 of March 2010-Safir Hotel- Dokki- Giza-  Cairo- Egypt 

ي جام ا طنطا ولت عنوان "الوخطيط االسةوياويج -الندوة السال ا لقسم ذتول الويليا  -24
 2010مايو 11الثالثاا الموافق  -جام ا طنطا - ليا الويليا -للو ليم ال الي"

 ليةا  -"الويليا فةي مجومةع مةا ل ةد اللداثةا" الم ومي ال لمي األول لقسم ذتول الويليا -25
 201يوليو 22-21في الفوية من  -جام ا لنها -الويليا  

ويشا ال مل الخاتا لودييب منسقين ملادية االسوخدام األمن لالنوينت فةى الفوةية مةن  -26
 . 2010 -و لك لمقي مي ز  اعا الم وميات لمدينا الطللا جام ا القاهية 2010ا وولي 3-4

 

ينايي ة افاع  25الم ومي ال لمي الثالث ل ليا اآلداب جام ا المنوفيا "متي ل د ثوية  -27
 .2012نوفملي  6-4في الفوية من  وي ى" ة

الم ومي ال لمي الثالث ل ليا الويليا جام ا المنوفيا "الموطللات الويلويا فى متي ل د  -28
 .2012ديسملي  20-19ينايي  "  في الفوية من  25ثوية 

في  "نظم الو ليم ال الي -الندوة ال لميا الثانيا لقسم الويليا المقاينا واالداية الو ليميا  -29
 .  2013/ذلييل  23ل ليا     الويليا جام ا  في الشيخ  الثالثاا  -عتي الونافسيا"

ل ليا  -"الم يفا ولناا اإلنسان" -الندوة ال لميا السادسا عشي لقسم ذتول الويليا  – 30
 . 2014مايس  12الويليا جام ا  في الشيخ  األيل اا 

خامس( لجم يا الثقافا من اجل الونميا الم ومي ال لمي ال يلي الثامن)الدولي ال -31
"اإلنوا  ال لمي الويلوي في اللي ا لاالشوياك مع جام ا سوها  وذ اديميا الللث ال لمي

 .2014الييل  28-27في الفوية من  : سوها ال يليا "القيما واألثي 
ن في ظل الم ومي ال لمي اليالع ل ليا الويليا جام ا المنوفيا " الويليا ولناا اإلنسا -32
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 .2014الييل  30-29في الفوية من   الولوالت الديمقياطيا "

م ومي "  ياس األداا ووطليق نظام الم شيات الي يسيا لو زيز الجودة الشاملا في  -33

 26-25جام ات ال الم اإلسالمي " جام ا طيلا لالمدينا المنويةة الممل ا ال يليا الس وديا )
 م(. 2014/  11 / 19-18هـ الموافق 1436/  1/ 

الم ومي الدولى الثالث ال يلى السالع عشي لال وتاد المنزلى " اال وتاد المنزلى فى  -34

 ليا اال وتاد  -2014سلوملي 11-9خدما ال لم والتناعا و ضايا المجومع " فى الفوية من 

 جام ا المنوفيا .  -المنزلى
 

 

 

 

 المشيوعات الللثيا (3
 االشوياك في :

 -القاهية   -موسوعا سفيي لويليا األلناا ة م سسا سفيي للطلاعا والنشيمشيوع  (1
1992. 

 يطلا  - مجموعـــــا  يطلـــــــا  -الويليا في عالم موليي " (2مشيوع عالم موليي ) (2

 يطلا للونميا اللشييا  – يطلا للنشي والووزيع  – للدياســــــــات االجوماعـــيا

 .2014 –واإلداييا 

 ليا  –طويي منظوما إعداد م لم الميللا االلودا يا في ضوا الم اييي الدوليا مشيوع و (3
 .2014 –القاهية  –الويليا جام ا عين شمس لاالشوياك مع جام ا الدول ال يليا 

وزاية الويليا والو ليم لاالشوياك مع ولدة الوخطيط  –مشيوع ولسين الو ليم الثانوى  (4
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 .2009 –والموال ا لاللنك الدولى 

 

 الجـوا ـز وشهـادات الوقـديـي    (4
اللتول على ال ديد من الجوا ز وشهادات الوقديي من الجام ا وغييها من الم سسات ال لميا 

 .  والمجوم يا  ان من اليزها
   .   2006جا زة ذ.د / متطفى لهجت علد المو ال للموميزين لجام ا المنوفيا  ل ام  -
 .2012ل ام  "للوفوع فى مجال ال لوم الويلويا والنفسيا  "جا زة جام ا المنوفيا  -

 ذما شهادات الوقديي فهى ما يلى:

شهادات وقديي من ذمانا الميذة لاللزب الوطني الديمقياطي لملافظا المنوفيا لو اونه  -1
 .  1999وجهوده المخلتا م ها 

شهادة وقديي من ذمانا الشلاب لاللزب الوطني الديمو ياطي  لالمنوفيا لجهوده في  -2
 مشيوع فتول الوقويا. 

شهادة وقديي من المجمع االعالمى لشلين ال وم لما ل له وجهد وإخالص فى ال مل له  -3
2002 . 

 شهادة وقديي من منودى الدهشان الثقافي وقديي لجهوده في إثياا نشاط المنودى .  -4

 شهادة وقديي من م هد إعداد القادة لللوان لوميزة في مجال  يادة النشاط الطاللى.  -5

 شهادة وقديي من م هد إعداد القادة لللوان لوميزه فى مجال النشاط القيادى .  -6

 .2004مايو F L D P) )   Training of  Trainers Workshopشهادة اجوياز دوية  -7

ديسملي  F L D P)) Training of  Trainers Workshop شهادة اجوياز دوية   -8
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2006 

فى ف اليات ويشا ال مل الخاص ل يض المادة الوييليا على  للمشاي اشهادة وقديي  -9
السادة خلياا الويليا لالجام ات المتييا ضمن مشيوع ولسين الو ليم فى ميللا 

 2009مايس   -الطفولا المل ية ل ليا الويليا جام ا طنطا

شهادات وقديي من جم يا تناع اللياة لملافظا المنوفيا لو اونه وجهوده   -10
 المخلتا م ها  .

شهادة وقديي من  ليا الويليا النوعيا لجام ا المنتوية ة لمشاي وه الف الا في   -11
 السنوى الثانى .  م وميها ال لمى

ف اليات الندوة شهادة وقديي من  ليا الويليا لجام ا طنطا ة لمشاي وه الف الا في  -12
نما   عيليا وعالميا فى ضمان "ال لميا لقسم الويليا المقاينا واالداية الو ليميا ل نوان

 . "الجودة واالعوماد فى الو ليم الجام ى
شهادة وقديي من  ليا اإل وتاد المنزلي لجام ا المنوفياة للمشاي ا في الوفاالت  -13

 ال ليا لاليوليل الفضي لها.

 -1989 ليا اال وتاد المنزلى في الوفاالوها لاليوليل الفضى )شهادة وقديي من   -14
 2014( سلوملي 2014

 

 اإلشياد على يسا ل الماجسويي والد ووياة  (5
( 18( يسةةالا ماجسةةويي و )32اإلشةةياد علةةى عةةددا مةةن يسةةا ل الماجسةةويي والةةد ووياة لللةةت )

   المنزلي:يسالا د ووياة ل ليات الويليا والقسم الويلوي ل ليا اال وتاد 

   ذوالً: يسا ل الماجسويي

سةة يد علةةد الفوةةاح السةةيد سةةالم: ال ال ةةا لةةين المجموعةةات الدياسةةيا والولتةةيل الدياسةةي لةةدى  -1
 .1993-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -والمي  الميللا اإلعداديا ملافظا المنوفيا

 مةا ويدت فةي ’’لةن عيلةيسهيي ملمةد سةيد المةد الشةاعي: اآلياا الويلويةا عةن ملةي الةدين  -2
 .1997-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -" واله الفوولات الم يا

- ليةةا الويليةةا -جمةةال المةةد السيسةةى: مو ةةد الفلسةةفات المخولفةةا مةةن اسةةوخدام ال قةةاب ويلويةةا -3
 .1996-جام ا المنوفيا 

 ليا  -سميا السيد موولي الشا لي: دياسا لمش الت االخوالط في الو ليم الثانوي الفني  -4
 .                               1997 -جام ا المنوفيا-الويليا

جام ةا  - ليةا الويليةا  -منال فولي علد اليلمن سملان: الوخطةيط الشةل ي لأللنيةا المديسةيا  -5
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 .1995-المنوفيا 

- ليةا الويليةا -ة في  ملمد الشيلينى: ال ال ا لين لجم ال مالا وانواليا ال مل المديسةيذميي -6
 .1996-جام ا المنوفيا

 "تللي ش لان على شيد: اإلسهامات الويلويا لل ض الجم يات األهليا لملافظةا المنوفيةا  -7
  .1995-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا - "دياسا وتفيا وقويميا 

- ليةا الويليةا -"دياسةا وقويميةا  "ملمد ملمد ديويش: الدوي الويلوي لميا ز الشلاب لنان -8
 .1996-جام ا المنوفيا 

 ليةةا  -(656-132السةةيد المةةد علةةد اللفةةاي لسةةانين: الخةةدمات الطالليةةا فةةي ال تةةي ال لاسةةي ) -9
 .  2002-جام ا المنوفيا -الويليا

- ليةا الويليةا-في القيون الثالثا األولى للهجةية  سلي يوسد السيد علد اللنى: و ليم المياة -10
 1998-جام ا المنوفيا 

- ليةةا الويليةةا-هنةةاا ملمةةد جةةالل لطفةةي: إعةةداد الم لةةم النةةوعي فةةي متةةي ةالنشةةأة والوطةةوي  -11
 .2000-جام ا المنوفيا

سةةةهام شةةةو ي علةةةد السةةةالم ضةةةيد: دوي الويليةةةا فةةةي ونميةةةا الةةةوعي السياسةةةي لطاللةةةات  -12
 .2001-جام ا المنوفيا - ليا الويليا "دياسا ميدانيا’’الجام ا 

ياسةي ميمةةون علةاس المةةد: مشة الت النظةةام المديسةةي لةدى طةةالب الميللةا الثانويةةا دياسةةا  -13
 .2000 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا  -ميدانيا لملافظا المنوفيا 

 -جام ةا المنوفيةا - ليةا الويليةا -الشييدمنيية علد اللفيظ الطلياوى:الويليا التليا في اللديث  -14
2003. 

منةةال علةةد ال زيةةز علةةد الجليةةل: الوخطةةيط لم سسةةات ييةةاض األطفةةال لملافظةةا المنوفيةةا فةةي ضةةوا  -15
 .2004-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -المولييات الس انيا

يا والخاتا هالا علد اليليم االلمدى: دياسا وقويميا لم سسات يياض األطفال الل وم -16
 .2003-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -لملافظا الشي يا

هانم ملمد الليومى الشيخ: الفقد ال مي في المدايس االلودا يا لالمناطق ال شوا يا لملافظا  -17
 .2004-جام ا المنوفيا  -المنوفيا   ليا الويليا

 - ليا الويليا -ي المدايس في دولا ال ويتخليفا علد هللا ملمد ال ويهان: وقويم ليامج ودييب نظا -18
 .2004-جام ا المنوفيا

هنةةادى المةةد لسةةن زايةةد: ف اليةةا ذنشةةطا ووضةةيإ القةةيم فةةي ونميةةا ل ةةض القةةيم ال لميةةا مةةن خةةالل  -19
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 .2001-جام ا المنوفيا- ليا الويليا -ودييس مادة ال لوم لوالمي  الميللا االلودا يا

: االوتاالت الونظيميا وعال وها لاليضا الوظيفي لدى م لمي تفاا ملي الدين لهجت علاس -20
 2007-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -المدايس الثانويا لملافظا المنوفيا

لمياا علد المجيد شيلا : ال ال ا لةين وتةويات الم لمةين لطلي ةا السةلطا وذسسةها ويضةاهم عةن  -21
 .2004-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -الليليا ظيود عملهم في ل ض المدايس اإلعداديا لملافظا

والا ملمد لسنى علد السالم: وقويم نظام الو ليم الجام ي الخاص في متي" دياسا لالا لجام ا  -22
 .2009-جام ا المنوفيا – ليا الويليا  -ذ وولي" 6

 ليةا  - ضةوا ايا هةنوقويم ليامج ودييب م لمةات ييةاض األطفةال ذثنةاا الخدمةا فةى  يانيا فوزى : -23
 .2010 -جام ا المنوفيا - اال وتاد المنزلي

  -سهام علد الوهاب فييد :اسوخدام طاللات الميللا الثانويا لالنوينت وعال وه لالولتيل الدياسى  -24
 .2010 -جام ا المنوفيا -  ليا اال وتاد المنزلي

عماد نجم علد الل يم متطفى:إعداد الم لم من ل د في ل ض الجام ات األجنليا وإم انيا  -25
 .2011 –جام ا المنوفيا  - ليا الويليا  -االسوفادة منها في متي ة دياسا مقاينا

 و ات األخ  لنظام الجودة واالعوماد ل ليا الويليا جام ا المنوفيا ة الوسام س يد اللداد : م -26
 .2011 –جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -دياسا آلياا الطالب وذعضاا هي ا الودييس  

إعداد م لمي الو ليم الثانوى ال ام ألداا ذدوايهم فى ظل نظام جودة  زنون: نشوى س د ملمود - -27
 2012 -جام ا المنوفيا  – ليا الويليا  -الو ليم واالعوماد

لهيجا السيد الللشي : مش لا يسوب طالب التد األول لالو ليم الثانوي الوجايي ودوي االداية  -28
 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا  -المديسيا فى مواجهوها 

دياسا مقاينا لين  -- يم الجودة لدى م لمى الميللا الثانويا ال اما دعاا لطفي علد اليلمن:  -29
 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا   -المدايس الم ومدة وغيي الم ومدة

 ليا   - -ينايي  25لطفى فايوع طه زعزع :  يم الديمو ياطيا فى ال والات الثقافيا ل د ثوية  -30
 .2014 –جام ا المنوفيا  –الويليا 

ف اليا االل اب االل ويونيا لليامج االطفال الوليفزيونيا في ونميا المهايات اللياويا لدى طفل  -31
 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا اال وتاد المنزلى - اليوضا

مناي على يزع على سويلم :ف اليا إسوياويجيا ودييس اإل يان في ونميا المهايات اللياويا لدى  -32
 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا اال وتاد المنزلى -االعداديا  طالب الميللا
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: يسا ل الد ووياة:  ًً ً  ثانيا

دياسةةا ’’نجةةاة السةةيد المةةد الجةةوهيي: االلوياجةةات الويلويةةا لأللةةداث ال ةةاملين فةةي متةةي -1
 .1995-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -ميدانيا لملافظا دمياط"

ال ال ةةةا لةةةين  يفيةةةا  ضةةةاا طةةةالب الجام ةةةا لو ةةةت فةةةياغهم ملمةةةد لسةةةيونى المةةةد علةةةى:  -2
 .1995-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -وولتيلهم الدياسي واوجاهاوهم نلو اللياة الجام يا

جمةةال علةةد الةةيلمن ميسةةى سةة د: اإلنواجيةةا األ اديميةةا ألعضةةاا هي ةةا الوةةدييس لجام ةةا  -3
 .1996-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -المنوفيا

جام ةةا  - ليةةا الويليةةا -تةةللي شةة لان علةةى شةةيد: دوي المديسةةا فةةي خدمةةا المجومةةع -4
 .1997-المنوفيا

اشةةيد عينةةدس لسةةين: القةةيم المهنيةةا السةةا دة لةةين ذعضةةاا هي ةةا الوةةدييس لالجام ةةات  -5
 .  1996-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -المتييا 

الو لةةةةيم االساسةةةةى لمسةةةة وليوهم جمةةةةال المةةةةد علةةةةد المقتةةةةود السيسةةةةى: وعةةةةى م لمةةةةى  -6
 .2000-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -دياسا ميدانيا"’’المدنيا

منةةال فولةةي علةةد  الةةيلمن سةةملان: الوطةةويي الشةةامل للدياسةةات ال ليةةا لاسةةوخدام ذسةةلوب  -7
 .2000-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -النظم مع الوطليق على  ليا الويليا 

إلياهيم عةامي: وطةويي إداية المديسةا الثانويةا فةي متةي فةي ضةوا الجةودة  سامإ علد المطلب -8
 .2002-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -الشاملا

إينةةةاس سةةة يد علةةةد اللميةةةد الشةةةويلى: المضةةةمون الويلةةةوي فةةةي ل ةةةض  تةةةص األطفةةةال فةةةي  -9
 .2006-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -دياسا ولليليا"’’متي 

لاس المد: دياسا وقويميا لل ض الجام ات الخاتا في متي في ضوا ياسي ميمون ع -10
 . 2006 -جام ا المنوفيا- ليا الويليا -م اييي الجودة

لميةةاا علةةد المجيةةد شةةيلا: ال ال ةةا لةةين الووجهةةات الملليةةا وال الميةةا ألعضةةاا هي ةةا الوةةدييس  -11
 . 2007 -جام ا المنوفيا-الويليا ليا  -لجام ا المنوفيا ووقدييهم ل فااة م سساوهم الو ليميا

فاعليا لينامج  ا م علةى الةو لم االفوياضةي فةي وةدييس اال وتةاد  منى شمس الدين اللسيونى: -12
 ليةا  -المنزلي في ضوا م اييي الجودة الشاملا وذثيه على اوجاهةات طةالب  ليةا اال وتةاد المنزلةي

 .2011 -جام ا المنوفيا –اال وتاد المنزلى 

 –:  إنشاا جام ا افوياضيا في متي ة المليياتة الموطللةات ة الم و ةات  سيد المد  _ اشيد13
 .2011 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا 



 18 

 -المد علد الم لود شطا : ال فايا الخايجيا لشة لا الويليةا الخاتةا ل ليةات الويليةا فةي متةي -14
 . 2012 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا 

ملمد مسلم فهيد ال جمي: وف يل دوي المشاي ا المجوم يا في لةل مشة الت اإلداية المديسةيا  -15
 -جام ةةةا المنوفيةةةا - ليةةةا الويليةةةا  -لدولةةةا ال ويةةةت ة دياسةةةا ميدانيةةةا آلياا الم لمةةةين واإلداييةةةين 

2012. 

 

 

 منا شا والل م على يسا ل الماجسويي والد ووياة (6
على ال ديد من يسا ل الماجسويي والد ووياة فى م ظم جام ات متي االشوياك في منا شا والل م 

( يسالا د ووياه في مجال الويليا لتفا عاما وذتول الويليا 27( يسالا ماجسويي ة )56لللت )
 واإلداية الويلويا لتفا خاتا .

 ذوالً:يسا ل الماجسويي:
جام ةا  - ليةا الويليةا -االندلسةىفييد ملمد علد السيد لةي: الف ةي الويلةوي عنةد الةن لةزم  -1

 .2002-المنوفيا

 ما ويدت فةي ’’سهيي ملمد سيد المد الشاعي: اآلياا الويلويا عن ملي الدين لن عيلي -2
 .1997-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -" واله الفوولات الم يا

 ليا  -ان ال ييمس يد علد اللليم علد هللا: المضمون القيمى لليامج األطفال لإ اعا القي -3
 .2002-جام ا المنوفيا -الويليا

 ليا  -سميا السيد موولي الشا لي: دياسا لمش الت االخوالط في الو ليم الثانوي الفني  -4
                                .1997 -جام ا المنوفيا-الويليا

عي لةةدى م لمةةى عةةالا الةةدين علةةد الهةةادي هةةواش: دياسةةا لةةل ض ذسةةاليب الضةةلط االجومةةا  -5
 .2004-جام ا المنوفيا- ليا الويليا -الميللا الثانويا

ـةة غةةادة عتةةي علةةد ال زيةةز عتةةي: ال ال ةةا لةةين لةةيامج وةةدييب  الم لمةةين ذثنةةاا الخدمةةا وإداية 6
 .2005-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -الفتل المديسي

فةةةى ضةةةوا الوياجةةةاوهم ملمةةةود فةةةوزي المةةةد لةةةدوى: وةةةدييب مةةةدييي المةةةدايس االلودا يةةةا  -7
 .2001-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -ومس ولياوهم المهنيا وموطللات وظا فهم

إيمان إلياهيم الدسو ي المد: دياسا مقاينا الوجاهات الوجديد في لينامج إعداد م لم ال لوم  -8
 . 2004-وفياجام ا المن- ليا الويليا -في جمهوييا متي ال يليا والواليات المولدة األميي يا

 ليةا  -(656-132السيد المد علد اللفاي لسةانين: الخةدمات الطالليةا فةي ال تةي ال لاسةي ) -9
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 . 2002-جام ا المنوفيا -الويليا

 ليةةا -سةةلي يوسةةد السةةيد علةةد اللنةةى: و لةةيم المةةياة فةةي القةةيون الثالثةةا األولةةى للهجةةية  -10
 1998-جام ا المنوفيا -الويليا

- ليةا الويليةا-ل لطفةي: إعةداد الم لةم النةوعي فةي متةي ةالنشةأة والوطةوي هناا ملمد جةال -11
 .2000-جام ا المنوفيا

سةةةهام شةةةو ي علةةةد السةةةالم ضةةةيد:دوي الويليةةةا فةةةي ونميةةةا الةةةوعي السياسةةةي لطاللةةةات  -12
 .2001-جام ا المنوفيا -دياسا ميدانيا"  ليا الويليا’’الجام ا 

النظةام المديسةي لةدى طةالب الميللةا الثانويةا دياسةا ياسي ميمون علاس المد: مش الت  -13
 .2000 -جام ا المنوفيا -ميدانيا لملافظا المنوفيا  ليا الويليا

لسين ملمد شلاوه لسين: وطويي إعداد م لم الو ليم االلودا ي في متي في ضةوا م ةاييي  -14
 .2004-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -الجودة الشاملا

جام ةةا  - ليةةا الويليةةا -اللفةةيظ الطلياوى:الويليةةا التةةليا فةةي اللةةديث الشةةييد منيةةية علةةد -15
 .2003 -المنوفيا

ملايك إلياهيم متطفى ج في: نلةو تةيلا مقويلةا لةدوي م سسةات االيشةاد الزياعةى فةي  -16
 .2005-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -و ليم ال لاي

الوخطيط لم سسات يياض األطفال لملافظا المنوفيا منال علد ال زيز علد الجليل سليمان:  -17
 .2004-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -في ضوا المولييات الس انيا

هالا علد اليليم االلمدى: دياسا وقويميا لم سسات يياض األطفال الل وميا والخاتا  -18
 .2003-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -لملافظا الشي يا

الليومى الشيخ: الفقد ال مي في المدايس االلودا يا لالمناطق ال شوا يا  هانم ملمد -19
 .2004-جام ا المنوفيا  -لملافظا المنوفيا   ليا الويليا

علد الفواح اإلمام على:  ضيا وخفيض سنوات الدياسا لالللقا األولى لالو ليم االساسى  -20
 2005  -منوفياجام ا ال - ليا الويليا -في متي لين القلول واليفض

 ليا  -خليفا علد هللا ملمد ال ويهان: وقويم ليامج ودييب نظاي المدايس في دولا ال ويت -21
 .2004-جام ا المنوفيا -الويليا

ملمد س يد فهيد ال جمي: وقويم ل ض ليامج ودييب الم لمين إثناا الخدما في دولا   -22
 2003-جام ا المنوفيا- ليا الويليا -ال ويت

هنادى المد لسةن زايةد: ف اليةا ذنشةطا ووضةيإ القةيم فةي ونميةا ل ةض القةيم ال لميةا مةن خةالل   -24
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 .2001-جام ا المنوفيا- ليا الويليا -ودييس مادة ال لوم لوالمي  الميللا االلودا يا

ذمةةةل ملمةةةود ملمةةةد نةةةوي الةةةدين : لينةةةامج مقوةةةيح لونميةةةا اإلداييةةةين اال ةةةاديمين فةةةي الجام ةةةات  -25
 2006 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا -المتييا

تفاا ملي الدين لهجت علاس: االوتاالت الونظيميا وعال وها لاليضا الوظيفي لدى  -26
 2007-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -م لمي المدايس الثانويا لملافظا المنوفيا

دياسا وقويميا لملافظا ’’ماهي مليوك ملمد: ال فايا الداخليا للو ليم الثانوي التناعي  -27
 .2002-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -المنوفيا"

لمياا علد المجيد شيلا : ال ال ا لين وتويات الم لمين لطلي ا السلطا وذسسها ويضاهم عن  -28
 .2004-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -ظيود عملهم في ل ض المدايس اإلعداديا لملافظا الليليا

ملمد لسنى علد السالم: وقويم نظام الو ليم الجام ي الخاص في متي" دياسا لالا  والا -29
 .2009-جام ا المنوفيا – ليا الويليا  -ذ وولي" 6لجام ا 

دياسةا ’’ والا لسيونى على إلةياهيم: وةدييب مةدييات ييةاض األطفةال فةي متةي وانجلوةيا  -30
 .2005-جام ا طنطا -مقاينا"_  ليا الويليا

لمةةد ف ةةيى فولةةي تةةادع: م ةةاييي ال فةةااة لخييجةةي الدياسةةات ال ليةةا الويلويةةا ة دياسةةا م -31
 .2008 -جام ا المنتوية – ليا الويليا  -ميدانيا

_ ملمةةد شةة يي لامةةد الةةوالوى: وتةةوي مسةةوقللى لوطةةويي نظةةام إعةةداد  ةةادة النشةةاط ال شةةفي 32
 .2008-جام ا لنها - ليا الويليا -لميللا الو ليم االساسى

مجدي ش لان اإلمةام المةد:   وف يةل دوي المديسةا الثانويةا فةي ويليةا المواطنةا فةي ضةوا  -33
 2008-جام ا األزهي - ليا الويليا لالقاهية  -االوجاه نلو ال ولما

 - ليا الويليةا -ذسماا مطاوع: الو ليم الموميز لالجام ات الل وميا المتييا"دياسا ميدانيا" -34

 .2009 -جام ا المنتوية

 –فاطما يمضان عوض النجاي: القيما اال وتاديا للو ليم الجةام ي لجام ةا  فةي الشةيخ  -35
 .2010 -جام ا  في الشيخ - ليا الويليا

فاعليةا لينةامج إيشةادي لونميةا الةوعي االسةوهال ي  عليي ياسين ذلمد إلياهيم لجةازي: -36
جام ةةا  - ليةةا اال وتةةاد المنزلةةي -ليلةةا األسةةية وذثةةيه علةةي إدايوهةةا للةةدخل المةةالي لألسةةية

 .2010 -المنوفيا

وقويم ليامج ودييب م لمات يياض األطفال اثناا الخدما فةى ضةوا ايا هةن  -فوزي يانيا -37
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 .2010 -لمنوفياجام ا ا -اال وتاد المنزلي  ليا -

ن مات ف اد في  مندوي:وتوي مقويح الداية النشاط المديسةى لمتةي فةى ضةوا خلةيات  -38
 .2010 –جام ا طنطا  – ليا الويليا  -ل ض الدول

سهام علد الوهاب فييد: اسوخدام طاللات الميللا الثانويا لالنوينةت وعال وةه لالولتةيل  -39
 .2010 -م ا المنوفياجا - ليا اال وتاد المنزلي -الدياسى

مس د علد اليليم الياهيم ميسى المخيط: للقات الجودة و يفيا االفادة منها فى ولقيةق  -40
 .2011 -جام ا المنوفيا – ليا الويليا  - -اهداد الو ليم

عماد نجم علد الل يم متطفى:إعداد الم لم عن ل د في ل ض الجام ات األجنليا  -41
 .2011 -جام ا المنوفيا – ليا الويليا  - "دياسا مقاينا"في متيوإم انيا اإلفادة منه 

ناهد ملمد علد المقتود علد اليازع: الو دديا الثقافيا في الو ليم وان  اساوها على  -42
 .2012  - ليا الويليا جام ا المنتوية -طالب المدايس األجنليا في متي

ال لميا ألعضاا هي ا الودييس فى ضوا  هلا ملمد ملمد ذلو وجاي: موطللات اإلنواجيا -44
 .2012 - ليا الويليا جام ا طنطا –ا وتاد الم يفا 

الوسام س يد لداد الشنوانى : م و ات األخ  لنظام الجودة ل ليا الويليا جام ا المنوفيا  -45
 .2012 –جام ا المنوفيا  - ليا الويليا  –دياسا آلياا الطالب وذعضاا هي ا الودييس 

ماجدة علد المن م ملمد مياد :المديسا االلودا يا ووش يل عقل الطفل دياسا نقديا :  -46
 .2012 –جام ا  في الشيخ  - ليا الويليا 

إعداد م لمي الو ليم الثانوي ال ام ألداا ذدوايهم فى ظل نظام  زنون: نشوى س د ملمود -47
 .2012 – ليا الويليا جام ا المنوفيا  -جودة الو ليم واالعوماد

 "دوي شل ات الوواتل االجوماعى فى ونميا الوعى الساسى  جيهان لسن امين لسين : -48
 –جام ا القاهية  –ا م هد الدياسات والللوث الويلوي – "ينايي 25دياسا لالا لشلاب 

2014. 
غادة علد هللا غنيم : ادواي مدييى المدايس فى وطويي الثقافا الونظيميا  -49

 – ليا الويليا   -للم لمين :دياسا ميدانيا لمدايس الو ليم االساسى لملافظا المنوفيا 
 .2014 –جام ا المنوفيا 

الو ليم الثانوى الوجايى لهيجا السيد الللشى : مش لا يسوب طالب التد االول ل -50
 2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا  -ودوي االداية المديسيا فى مواجهوها 

جيهان علد اليلمن علد الم طى : مش الت نظام الو ليم المفووح لجام ا المنوفيا  -51
 2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا   -دياسا ميدانيا 
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دياسا  --يم الجودة لدى م لمى الميللا الثانويا ال اما  دعاا لطفى علد اليلمن:  -52
 2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا   -مقاينا لين المدايس الم ومدة وغيي الم ومدة

لمياا علد اللميد سند الو ش لان : اسوخدام الو ليم االل ويونى فى دعم الونميا المهنيا  -53
طالب الم لم ل ليا اال وتاد المنزلى فى ضوا م اييي  اداة لوطويي االداا الودييسى لدى ال

 2014 –جام ا المنوفيا  – ليا اال وتاد المنزلى  -الجودة 
ف اليا االل اب االل ويونيا لليامج االطفال الويفزيونيا في ونميا المهايات اللياويا لدى  -54

 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا اال وتاد المنزلى - طفل اليوضا
  - -ينايي  25لطفى فايوع طه زعزع :  يم الديمو ياطيا فى ال والات الثقافيا ل د ثوية  -55

 .2014 –جام ا المنوفيا  – ليا الويليا 
مناي على يزع على سويلم :ف اليا اسوياويجيا ودييس اال يان في ونميا المهايات  -56

 .2014 –جام ا المنوفيا  –  ليا اال وتاد المنزلى-اللياويا لدى طالب الميللا االعداديا 

: يسا ل الد ووياة: ًً ً  ثانيا

جمةةةةال المةةةةد علةةةةد المقتةةةةود السيسةةةةى: وعةةةةى م لمةةةةى الو لةةةةيم االساسةةةةى لمسةةةة وليوهم  -1
 .1999-جام ا المنوفيا- ليا الويليا-"دياسا ميدانيا’’المدنيا

ذسةلوب الةنظم منال فولي علد اليلمن سملان: الوطةويي الشةامل للدياسةات ال ليةا لاسةوخدام  -2
 .2000-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -مع الوطليق على  ليا الويليا 

سةةيد اإلسةةالم ملمةةد علةةي موسةةي : وا ةةع المسةةيح المديسةةي ووطةةويية فةةي ضةةوا الوجيلةةا  -3
 .1998 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا -األميي يا

اإلنسةان لةدى طةالب الميللةةا إيمةان لمةدي ملمةد عمةةاي : الموطللةات الويلويةا لةدعم لقةةوع  -4
 2005 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا -الثانويا في متي

سامإ علد المطلب إلياهيم عامي: وطويي إداية المديسا الثانويا في متي في ضوا الجودة  -5
 .2002-جام ا المنوفيا  - ليا الويليا -الشاملا

فةةي ل ةةض  تةةص األطفةةال فةةي  إينةةاس سةة يد علةةد اللميةةد الشةةويلى: المضةةمون الويلةةوي -6
 .2006-جام ا المنوفيا - ليا الويليا -دياسا ولليليا"’’متي 

 -لنان ملمد فوزي التادع: القيم الموضمنا في اليسوم المولي ةا فةي الوليفزيةون المتةيي-7
 .2006-جام ا المنوفيا - ليا الويليا

ا فةي متةي فةي ضةوا ياسي ميمون علةاس المةد: دياسةا وقويميةا لةل ض الجام ةات الخاتة -8
 2006 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا -م اييي الجودة

ـ ملمود فوزي المد لدوى: الم وقدات اإلدايياة والسلوك الونظيمةي واليضةا الةوظيفي لةدى 9
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جام ةةةا   - ليةةةا الويليةةةا -مةةةدييي ل ةةةض المةةةدايس اإلعداديةةةا والثانويةةةا لملافظةةةا المنوفيةةةا
 . 2006 -المنوفيا

ملمد لسن الد مييى: اعداد م لمات يياض االطفةال لتةي فوضةوا خلةيات  ـ س يد غييب10
 . 2002 -جام ا المنوفيا- ليا الويليا -ماليزيا والتين والمانيا واليالان دياسا مقاينا 

 ليةةا  -"الملةةييات المفويضةةا’’ ـةة إيمةةان تةةليي ملمةةد ال  ةةل : خدمةةا الجام ةةا للمجومةةع11
 . 2001 -جام ا المنوفيا-الويليا

جام ةةا - ليةةا الويليةةا -الديسةةا فةةى خدمةةا المجومةةع تةةللى شةة لان علةةى شةةيد: دوي  -12
 .1997-المنوفيا

لميةةةاا علدالمجيةةةد شةةةيلا: ال ال ةةةا لةةةين الووجهةةةات الملليةةةا وال الميةةةا العضةةةاا هي ةةةا  -13
جام ةةا - ليةةا الويليةةا -الوةةدييس لجام ةةا المنوفيةةا ووقةةدييهم ل فةةااة م سسةةاوهم الو ليميةةا

 . 2007 -المنوفيا

منال علد ال زيز علةد الجليةل سةليمان : وتةوي مقوةيح لم ةاييي الجةودة الشةاملا لييةاض  -14
 .2009 -جام ا القاهية – ليا يياض األطفال  -األطفال لييد ملافظا المنوفيا 

 – ليةا الويليةا  -امانى ملمد السيد  نديل: ل ض القضايا الويلويةا فةي الفلسةفا األنثويةا -15
 . 2009-المنوفياجام ا 

لسام ملمد علد اللميةد الدسةو ي: وطةويي نظةام الو لةيم االزهةيى فةي ضةوا االوجاهةات  -16
 . 2009-جام ا المنوفيا – ليا الويليا  -ال الميا ال اتية

ايمن ياسين ملمد عمي:اوجاهات التلافا االل ويونيا نلو ل ض  ضةايا الف ةي الويلةوى  -17
 .2010 -جام ا لنها- ليا الويليا -الم اتية فى ضوا االوجاهات ال الميا

جام ةا  - ليةا الويليةا -ذسمهان السيد عيسى: ونميا القيم المهنيا لدى طالب  ليا الويليا-18
 .2010 -المنوفيا

ملمةةد ملمةةدي ملمةةد مخلةةص : دياسةةا مقاينةةا للةةيامج ونميةةا ذعضةةاا هي ةةا الوةةدييس  -19
 .2010 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا  –ا لالجام ات المتييا واإلنجليزيا واأللماني

فاعليةةا لينةةامج  ةةا م علةةى الةةو لم االفوياضةةي فةةي وةةدييس  منةةى شةةمس الةةدين اللسةةيونى: -20
اال وتاد المنزلي في ضوا م اييي الجودة الشاملا وذثيه على اوجاهةات طةالب  ليةا اال وتةاد 

   .2011 -جام ا المنوفيا – ليا اال وتاد المنزلى  -المنزلي

اشيد سيد المد: إنشاا جام ا افوياضيا في متي ة المليياتة الموطللات ة الم و ةات  -21
 .2011 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا  – -
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مش الت النظام المديسي لالميللا الثانويا لدولا ال ويت  :لدي ناتي فالإ الدويك  -22
 .2011 –الويليا جام ا المنوفيا  ليا  -"دياسا آلياا الم لمين"وذساليب مواجهوها: 

تفاا ملي الدين لهجت علاس: اسوخدام ذعضاا هي ا الودييس لجام ا المنوفيا  -23
 .2012 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا   -لشل ا االنوينت وعال وه لإنواجيوهم األ اديميا 

الت اإلداية ملمد مسلم فهيد ال جمي: وف يل دوي المشاي ا المجوم يا في لل مش  -24
جام ا  - ليا الويليا  -المديسيا لدولا ال ويت ة دياسا ميدانيا آلياا الم لمين واإلداييين 

 .2012 -المنوفيا

: ال فايا الخايجيا لش لا الويليا الخاتا ل ليات الويليا في المد علد الم لود شطا  -25
 .2012 -جام ا المنوفيا - ليا الويليا   -متي
دياسا ولليليا  "ش لان ذلمد ملمد هلل : مجوم ات الو لم لمدايس الو ليم ال ام لمتي  -26
 .2013 –جام ا دمنهوي  – ليا الويليا  -"

سامي ع اش س د ال لدلى : الختا ص القياديا لدى مدييي االلودا يا لدولا ال ويت  -27
 . 2014 - ا المنوفياجام - ليا الويليا  - -وعال وها لااللوزام الونظيمي للم لمين 

 
 
 

 

 

 

فلص و ول يم اإلنوا  ال لمى لشلل  وظا د األساو ة واألساو ة المساعدين لالجام ات  (7
 المتييا 

 ( و لك لفلص 2011 – 2008ال اشية )  لل م ذنني عضو في لجان المل مين في الدوية

ذلقالهما  ذو لللتول على اإلنوا  ال لمي للموقدمين لشلل وظا د األساو ة واألساو ة المساعدين
ال لمياة و  ا عضو اللجنا ال لميا لفلص اإلنوا  ال لمي للموقدمين لشلل وظا د األساو ة 

وختص ذتول الويليا والوخطيط    )2015-2012واألساو ة المساعدين )الدوية اللاديا عشي 
 الويلوي.

 ة المشاي ين ذو لللتول علىفقد  ووليت ول يم اإلنوا  ال لمى لشلل وظا د األساو ة واألساو 

ذلقالهما ال لميا في الجام ات المتييا وجام ا األزهية  ما ووليت ول يم االنوا  ال لمى وظا د 
    األساو ة واألساو ة المساعدين وختص الويليا الفنيا ) اتول الويليا الفنيا (.

 وفيما يلي ليان لأسما هم: 

الدرجة  الجامعة االسم م
المطلوب 

 لهاالترقى 

 التاريخ
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المركز القومي للبحوث التربوية  سيد محمد مسعود سناءد/ 1
 والتنمية

أستاذ 
 مساعد

5/2009 

د/نصر الدين عبد الرافع  2
 شهاب 

أستاذ  جامعة حلوان -كلية التربية
 مساعد

8/2009 

د/رجاء فؤاد فوزي غازي  3
 عبد الهادي

أستاذ  جامعة كفر الشيخ –كلية التربية 
 مساعد

2009 

أستاذ  جامعة حلوان –كلية التربية  د/رشاد محمد حسن احمد  4
 مساعد

2010 

 -كلية التربية النوعية بميت غمر د/السيد محمد عزت الشحات 5
 جامعة المنصورة 

أستاذ 
 مساعد

12/2010 

أستاذ  جامعة طنطا –كلية التربية  د/ هويدا محمود االتربى 6
 مساعد

 مايو2011

المجد عبد الرحمن ابو  7
 رضوان

جامعة جنوب  –كلية التربية بقنا 
 الوادى

أستاذ 
 مساعد

اكتوبر 

2011 
جامعة  –معهد الدراسات التربوية  د. نجالء محمد حامد 8

 القاهرة
أستاذ 
 مساعد

مارس 

2012 
جامعة  –كلية الدراسات اإلنسانية  ا م د / درية السيد البنا  9

 األزهر  
  2013ابريل  أستاذ 

جامعة  –كلية الدراسات اإلنسانية  هالة مختار الوحشد/  10
 األزهر

أستاذ 
 مساعد

 2013ابريل 

أستاذ  كلية التربية جامعة أسيوط د/ رباح رمزى  11
 مساعد

 2013يونيه 

جامعة  –معهد الدراسات التربوية  دعاء عثمان عبد اللطيف 12
 القاهرة

أستاذ 
 مساعد

نوفمبر 

2013 
  2013ديسمبر أستاذ  جامعة عين شمس –كلية التربية  شحاتةا م د / صفاء احمد  13

المركز القومي للبحوث التربوية  مصطفى عبد هللا قاسم   14
 والتنمية

أستاذ 
 مساعد

ابريل  
2014 

أستاذ  المعهد العالى للدراسات المتطورة حسين احمد عبد الرحمن  15
 مساعد

 2014ابريل 

ا م د/ رزق منصور محمد  16
 بديوى

جامعة قناة  -كلية التربية بالعريش 
 السويس

سبتمبر  أستاذ 
2014 

سبتمبر  استاذ –كلية التربية الفنية بالزمالك ا م د/ حسين قراميش  17
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 2014 جامعة حلوان
 

 فلص و ول يم اإلنوا  ال لمى لشلل  وظا د األساو ة واألساو ة المساعدين لالجام ات ال يليا  (8

 
 ال لمي لشلل  وظا د األساو ة واألساو ة المشاي ين ذو لللتول علىووليت ول يم اإلنوا  

ذلقالهما ال لميا في جام ا الللقاا الوطليقيا لدولا األيدنة و ليا الويليا األساسيا لدولا ال ويت 
وجام ا القتيم لالممل ا  –ة جام ا اللسين لن طالل ة والييموك وعمان االهليا  لاأليدن 

 ال يليا الس وديا .
 

 وفيما يلي ليان لأسما هم:

الديجا  الجام ا االسم م
المطلوب 
 الوي ى لها

 الواييخ

 2009 ذسوا   جام ا الللقاا الوطليقيا لاأليدن ا م د/عمي الخيالشا  1

 2009 ذسوا   جام ا الللقاا الوطليقيا لاأليدن ا م د/عدنان ال ضايلا 2

ذسوا   لال ويت ليا الويليا األساسيا  د/ عيد الهييم 3
 مساعد

2010 

ذسوا    ليا الويليا األساسيا لال ويت د/لدي لمد المليللى 4
 مساعد

2010 

د. خالد علد اليلمن  5
 خالد ال طيات

جام ا اللسين لن  – ليا الويليا 
 طالل لاأليدن

ذسوا  
 مساعد

2011 

ا م د/ نواد موسى  6
 شطناوى

 -جام ا الييموك – ليا الويليا 
 األيدن

ذسوا  
 مساعد

يونيا 
2014 

ا م د/ ملسن لن علد  7
اليلمن ملسن 

 الملسن 

 -جام ا القتيم - ليا الويليا 
 الممل ا ال يليا الس وديا

ذغسطس  ذسوا  
2014 

جام ا عمان  – ليا الويليا  د/ سوسن  لديخان 8
 األيدن  –األهليا 

ذسوا  
 مساعد

ذغسطس 
2014 

 2015يناير  استاذ كلية التربية جامعة السلطان قابوس  راشد بن سلمان الفهدى  9
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فلص و ول يم الللوث المقدما للنشي في الم وميات ال لميا  والمجالت المتييا وال يليا    (9
 فى مجال الللوث الويليا والنفسيا    

ول يم عدد  ليي من الللوث المقدما للنشي في الم وميات ال لميا الويلويا  لمجلا الللوث  (5
و  لك المجالت الوي وتديها ل ض  ليات الويليا  النفسيا والويلويا الوي وتديها ال ليا

 في متي والدول ال يليا  و ليا اال وتاد المنزلي .

 
 .ال وب المنشوية  01  

 
  والا  30وأليد ال ديد من ال وب المنشوية في مجال الوختص لفيوعه المخولفا لللت ذ ثي من  -

   منشوياً:
 

 ولت الطلع .  -الو ليم والو لم في ظل األجهزة الملمولا  -1
 ولت الطلع.  -القيما المضافا مدخال لوقييم الم سسات الو ليميا  -2

 . 2014 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  - -ثقافا الم اييي الويلويا  -3

 . 2014 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  - -دياسات ويلويا ميدانيا  -4

 -متي ال يليا للنشي والووزيع -م ا االفوـياضيـاة ذلد األنماط الجديدة في الو ليم الجام يالجـا -5
 .2009 -القاهية

 .2013 –داي ال وب الجام يا   -الوخطيط الو ليمي والوياجات سوع ال مل   -6

 -عين للدياسات والللوث اإلنسانيا واالجوماعيا -وجديد الو ليم الجام ي وال الية تي  ولدا ل -7
 .2008 -القاهية

الخلية األجنليا والوجيلا المتييا ـ داي الم يفا الجام يا  ـ اإلس ندييا  :االعوماد اال اديمى -8
 . 2007ـ

. لاالشوياك مع  2001 -القاهية  –داي  لاا للطلاعا والنشي  –الوجديد في الو ليم الجام ي  -9
 اد/شلل لديان

 . 2006-اليياض  –للطلع والنشي والووزيع داي الزهياا  –الوجديد في الو ليم الجام ي  -10

 . 2011 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  -دياسات في المديسا والمجومع  -11

 . 2011 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  - يااات وللوث عن الجودة في الو ليم  -12

 . 2011 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  -مناهج الللث ال لمي الويلوي -13

 . 2010 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  -لاضيات في اإللتاا الويلوي م -14

 . 2009 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  - -فلسفا الوشيي ات الويلويا  -15

 . 2007 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  –الو ليم الجام ي الخاص   -16

 . 2008 –شلين ال وم  –ا داي ال وب الجام ي –الويليا المقاينا : منهج ودياسات  -17

 .2008 –داي ال وب الجام يا  – ضايا ويلويا م اتية من منظوي مقاين  - -18

 . 2007 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  –واييخ الويليا ونظام الو ليم في متي  -19
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 . 2005 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  –ذنماط جديدة في الو ليم الجام ي -20

 .2004 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا –واييخ الويليا دياسات وللوث في -21

 . 2002 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  –ا وتاديات الو ليم   -22

 . 2001 –شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  – ضايا ويلويا من منظوي إسالمي   -23

 .2001–شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  – يااات في الويليا   -24

 .2000–شلين ال وم  –داي ال وب الجام يا  –ت في مهنا الو ليم وإعداد الم لمملاضيا -25

 .1996-شلين ال وم –الوالا للطلع والووزيع –الويليا ومش لا الودخين  -26

 . 1995 –شلين ال وم  –مطل ا الشمس  –اإلداية الو ليميا والمديسيا  -27

 .1994-ال وم شلين –الوالا للطلع والووزيع –الويليا والمش لا الس انيا  -28

 ول يم جوا ز:  (10
 .2014 –جام ا لنها  –ول يم ذفضل يسالا د ووياه لجام ا لنها في وختص ذتول الويليا 

 
 ول يم مشيوعات للثيا ممولا    (11

اإلنواجيا ال لميا "ووليت ول يم ل ض المشيوعات الللثيا مشيوع للثي ممول ل نوان 
 .2014 -"ألعضاا هي ا الودييس لجام ا لني سويد

 
 
 

 

ة ثم  1976ووليت  افا الوظا د المناتب الجام يا اإلداييا لداا من وجوده  طالب ال ليا عام   -1
م يد فمديس مساعد فمديس وذسوا  مساعد فأسوا  ة  ما ووليت  افا المناتب اإلداييا لدااً من 

  ا م ل مل ي يس مجلس القسم ثم ي يس مجلس القسم ثم و يل ال ليا لش ون الو ليم والطالب ة
 واداا المهام الوى ووطللها  ل وظيفا لتوية جيدة .

 )مجلس ال ليا ـ مجلس  سم ذتول الويليا..  (عضويا م ظم المجالس الخاتا لال ليا   -2
مجلس ش ون الو ليم والطالب  ولجنا الم ولات ( و  لك  -والجام ا  )مجلس الدياسات ال ليا 

اسات ال ليا ة ال ال ات الثقافياـ ش ون الطالب الدي (اللجان الفيعيا المنلثقا عن مجلس ال ليا  
ة إضافا إلى عضويا لجنا الساعات  )مي ز و ليم ال لاي…والو ليم ـ خدما المجومع وونميا اللي ا

 الم ومدة لالجام ا.

 – يادة طالب الجام ا وال ليا في ال ديد من الم س يات داخل وخاي  الجام ا ) للوان  -3
 ( . جمتا –للطيم  –اإلس ندييا 

ييادة الطالليا من خالل عمله  يا د في مجلس اولاد طالب ال ليا يا د للجنا اليياضيا والفنيا  -4
 ولوى االن . 1991من عام 
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المشةةاي ا ولةة ل الجهةةد الموفةةوي فةةي ال ديةةد مةةن الملاضةةيات والنةةدوات الثقافيةةا علةةى مسةةووى  -5
 لمةين وغييهةا مةن م سسةات وزايات الويليا والو ليم واإلعالم والشلاب واليياضةا ونقالةا الم

المجومع المدني ة وأ يدا لمشاي ا ال ليا والجام ات في خدما المجومع المللى الة ي ووجةد فيةه 
ة إضةةافا إلةةى عضةةويا مجلةةس األمنةةاا والم لمةةين لةةل ض المةةدايس ومجلةةس ذمنةةاا الملافظةةا  

 لمديييا الويليا والو ليم لالملافظا.

المشاي ا في م ظم دويات الونميا المهنيا ألعضاا هي ا الوةدييس والقيةادات اإلداييةا لجام ةا  -6
المنوفيا و لك من خالل ال مل  مديب فةي ل ضةهاة ومشةيد ونفية ي فةي ل ضةها األخةية و لةك 

 لودييب الموديلينة ليث شايك  مديب فى الليامج الواليا: ToTل د اللتول على دويات  
 .مهايات الوف يي -

 ذخال يات المهنا  -

 الو لم مدى اللياة.  -

 نظم االمولانات ووقويم الطالب. -

 مهايات االوتال في ذنماط الو ليم. -

 ذخال يات الللث ال لمي. -

 نظام الساعات الم ومدة. -

 .إداية الفييق الللثي -

و لةك خةةالل ونفيةة  متةفوفا اللةةيامج الخاتةةا لمي ةز الدياسةةات اإلسةةوياويجيا وونميةةا            
  ديات ذعضاا هي ا الودييس والقيادات لجام ا المنوفيا.

  -المشاي ا في مشيوعات الوطويي لال ليا من خالل : -7
 المشاي ا في إعداد ال لا ال ليا.  -
 عضو اللجنا ال ليا لضمان الجودة واالعوماد لال ليا.  -

عضو لجنا إعداد الدياسا ال اويا لل ليا مقيي لجنةا اإلداية والمةوايد لمشةيوع ضةمان الجةودة واالعومةاد  -
 لال ليا. 

 ي اسا لجنا الودييب وويش ال مل لمشيوع ضمان الجودة واالعوماد لال ليا. -      -

ي جميع الليامج الودييليا الوي نف وها ال ليا لالو اون مع شايك لفاعليا  مديب ومنسق ف -8
األ اديميا المهنيا للم لم ة ومشيوع ولسين الو ليم في ميللا الطفولا ة وإداية الودييب 

لمديييا الويليا والو ليم لملافظا المنوفيا ة وإداية الودييب لالمنطقا االزهييا لالمنوفيا ة 
ع وزاية الويليا والو ليم والهي ا القوميا لضمان جودة الو ليم والليامج الوي ومت لالو اون م

 لوأهيل المدايس لللتول على شهادة االعوماد.
المشاي ا في إعداد ومياج ا ل ض لوا إ الليامج واللوا إ الجديةدة فةي ل ةض  ليةات الجام ةا  -9

 ل ليا الطب .ال لا  ليا اآلداب لنظام الساعات الم ومدة ة ال لا لينامج الو ليم الموميز 

عضةةو اللجنةةا ال ليةةا إلعةةداد الال لةةا الداخليةةا لل ليةةا لميللةةا الدياسةةات ال ليةةا وفقةةا لنظةةام   -10
 الساعات الم ومدة .

المشاي ا في ال ثيي من القوافل الوي نظمها  طاع ش ون خدما المجومع وونميا اللي ا لال ليةا  -11
يس ة الوسةةيب الدياسةةي واليةةات والوةةى وناولةةت االسةةوخدام األمةةن لالنوينةةت ة ال نةةد فةةي المةةدا
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الوللب عليه ة طيع واليات االسو  اي الجيةد ة نظةام الثانويةا ال ةام الجديةد ة الدسةووي المتةيي 
 والو ليم ... وغييها ال ثيي .

االشةةوياك فةةي ال ثيةةي مةةن الةةدويات الوةةي ي قةةدها مي ةةز و لةةيم ال لةةاي لال ليةةا لملاضةةيات عةةن  -12
يادة الويلويةا ة إداية الو ةت ة واجلةات ومسة وليات مةديي الوخطيط االسوياويجي المديسي ة الق

 وال لوه الونفي يا . 2007لسنا  155المديسا في ضوا القانون 

عقد ال ديد من الندوات لالقسم وال ليا وال ليات المنةاظية نةدوة  ضةايا الللةث الويلةوي ي يةا  -13
النوعيةةا فةةي الويليةةا  مسةةوقلليا لجام ةةا لنهةةا ة وجام ةةا مدينةةا السةةاداتة و ةة لك نةةدوة الللةةوث

 وغييها .
   

 

 

االلوةةزام لةةأداا جميةةع المهةةام الوظيفيةةا وال لميةةا والموا ةةع الوةةي وقلةةدها داخةةل القسةةم  -1
وال ليا والجام ا لنزاها وموضةوعيا ولشة ل موةوازن اعوقةد  نةال يضةي الجميةع  ة 
نظيا لملاولوه االسوفادة من دياساوه وما لديه من م ايد لمهةايات القيةادة والوةأثيي 

 في اآلخيين. 

وسةيية لسةنا طةوال فوةية عملةه لالجام ةا فلةم وسةجل عليةه اى  الوموع لسةم ا طيلةا -2
ديلى خالل ولك الفوةية أماللظا خالل وواجده لالجام ا ة  ما لم يو ع عليه اى جزاا و

 ة وهو ما ج له يلظى لالويام ووقديي زمال ه  وال املين لال ليا والجام ا.

االشةةوياك فةةي المةة وميات الو ةةاون مةةع ل ةةض الجام ةةات ال يليةةا واألجنليةةا مةةن خةةالل  -3
الوةةي و قةةدها ولةةك الةةدول منهةةا جام ةةا الملةةك سةة ود لالييةةاض جام ةةا طيلةةا والجام ةةا 
اإلسةةةالميا لالمدينةةةا المنةةةوية ة وول ةةةيم اإلنوةةةا  ال لمةةةي  لشةةةلل  وظةةةا د األسةةةاو ة 
واألساو ة المشاي ين لةل ض الجام ةات ال ويويةا واأليدنيةا والسة وديا ة إضةافا إلةى 

لللوث المقدما للنشةي فةي المجةالت الوةي وتةديها ولةك الجام ةات  ة ول يم عدد من ا
 من منطق ودعيم األواتي ال لميا لين الجام ا والجام ات ال يليا .

النوينةت منة  انطال هةا ولوةى منسق جام ةا المنوفيةا فةي ملةادية االسةوخدام اآلمةن ل  -4
 اآلن 




