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 طبيعة وكيمياء كلية الرتبية ـ جامعة املنيا م 1982مايو  ـ بكالوريوس علوم وتربية 1

 ـــــــــــ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا م 1986أكتوبر  ـ دبلوم خاص يف الرتبية 2

 أصول تربية كلية الرتبية ـ جامعة املنيا م 1988/  12/  5 ـ ماجستري يف الرتبية 3

 أصول تربية كلية الرتبية ـ جامعة املنيا م 1991/  7/  21 ـ دكتوراه يف الرتبية 4

 داخل مجهورية مصر العربية  العلميةاخلربات  

 تاريخ شغل الوظيفة هةاجل اخلربات السابقة يف سجل العمل ) التدرج الوظيفي (

 26/12/1982 كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ـ معيد  1

 26/12/1988 كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ـ مدرس مساعد 2

 27/08/1991 كلية الرتبية ـ جامعة املنيا مدرس ـ  3

 29/10/2002 كلية الرتبية ـ جامعة املنيا مساعد ـ أستاذ  4

 22/04/2014 ة ـ جامعة املنياكلية الرتبي . أستاذ 5

 أوراق العمل البحثية: 

يف جماالت إعداد املعلم، حمو األمية، إدارة الوقت، أخالقيات مهنة التدريس، احملاسبية التعليمية.االلتزام  منشورا حبث عشرةثالث   

 التنظيمي، آداب املعلم

 التاريخ ومكان النشر  عنوان البحث  م

1 

و األمية " دراسة ميدانية حمحافظة "مقومات معلمي مناشط حم

 املنيا

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ـ 

 م 1994إبريل 

"اسرتاتيجية إدارة الوقت لدى مديري املدارس الثانوية ،  2

 واقعها ومعوقاتها " دراسة ميدانية

ـ جامعة املنيا ، جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية 

 م. 1996اجمللد التاسع ، العدد الرابع ، إبريل 

املــؤ ر العلمــي الثالــث . " ةــو بيةــة تربويــة أفحلــل يف القــرن احلــادي  خطة مقرتحة لتدريب معلمي التعليم الثانوي الزراعي يف أثناء  3
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اخلدمـــة يف  ـــوء االحتياجـــات التدريبيـــة " دراســـة ميدانيـــة  

 حمحافظة املنيا

ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، والعش  (  1م اجمللد)  1996مايو  15:  14رين 

آداب العامل واملتعلم يف بعض وصايا خلفاء وأمراء الدولة  4

 األموية والعباسية ملؤدبي أوالدهم

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

 م 1998يوليو  اجمللد الثاني عشر، العدد األول ،

5 

 "ةو إطار عام مليثاق أخالقي لإلدارة املدرسية يف مصر"

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

 م 1999اجمللد الثاني عشر ، العدد الثالث، يناير 

6 

 "املدارس اإلعدادية املهنية ، أهدافها ومعوقات حتقيقها "

 ـلسنوي السادس لكلية الرتبية ـ جامعة طنطا بعنوان املؤ ر العلمي ا

 م  2001إبريل  30: 29الرتبية والتنمية البشرية 

7 

 العوامل املؤثرة على االلتزام التنظيمي لدى طالب كلية الرتبية

البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، جملة 

 م . 2001يوليو  اجمللد اخلامس عشر، العدد األول ، 

تصور مقرتح آلليات احملاسبية التعليمية الشاملة ، مدخل  8

 جلودة التعليم العام املصري .

البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، جملة 

 م 2004اجمللد السبع عشر، العدد الثالث ، يناير  

التأديبية لدى  الوعي القانوني باخلطأ التأدييب واجلزاءات 9

 طالب كلية الرتبية وعالقته بالتزامهم التنظيمي

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

 م 2007اجمللد العشرون، العدد الرابع ، ابريل  

لثالث  اإلحجام والتسرب يف برامج حمو األمية "  دراسة حالة 10

 قرى حمحافظة الفيوم .

البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، جملة 

 م 2009نوفمرب  

مســتوى تفعيــل معلمــي الدراســات االجتماعيــة للمــنهج املطــور    11

 يف  وء املعايري القومية يف مصر اإلعداديللصف األول 

جملة العلوم الرتبوية والنفسية ، كلية الرتبية ، جامعة البحرين ، 

 2012( ، مارس 1، العدد ) (13اجمللد )

ــادة التحويليــة وعالقتهــا    12 ــدا القي لــدى معلمــي   اإلداري باإلب

 التعليم الثانوي العام ، دراسة ميدانية حمحافظة املنيا

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

  2013اجمللد السادس والعشرون ، العدد األول ، ابريل  
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املناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى أعحلاء هيةة  13

 التدريس بكلية الرتبية ، جامعة املنيا

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

 م 2014اجمللد السابع والعشرون ، العدد األول ، ابريل  

 املاجستري(1)عنوان الرسالة املقدمة للدرجة  

 "دور أعحلاء هيةة التدريس يف حتقيق أهداف اجلامعة يف  وء الواقع واملعوقات "     

 ( الدكتوراه 2عنوان الرسالة املقدمة للدرجة )   

 " الكفايات املهنية ملعلمي التعليم الثانوي الزراعي يف مصر " دراسة ميدانية "    

 : اإلشراف على الرسائل 

رسالة ماجستري ، كلية ر اجلمعيات األهلية يف مواجهة مشكلة األمية يف حمافظة املنيا ، حممد فتحي عبد اللطيف حممد : دو .1

 م . 2005هـ ـ  1425الرتبية ـ جامعة املنيا ،

رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ـ إهلام حممد حسن علي: دور التعليم الثانوي الصناعي يف تنمية املسةولية االجتماعية لطالبه،   .2

 م . 2005هـ ـ  1426، املنيا جامعة 

ـ جامعة املنيا ،  أشرف عصام عبده : الدور الرتبوي للدعاة يف  وء التحديات املعاصرة،  .3 ـ  1427رسالة ماجستري ، كلية الرتبية   م 2007هـ 

وراه ، كلية رسالة دكتلدى تالميذ املدارس االبتدائية ،  اإلبدا عالء حممد ربيع حممد : دراسة مستقبلية لدور املعلم يف تنمية  .4

 م 2009هـ /  1430الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

عض اخلربات العاملية ممدوح حسن صاحل منصور : دور اجلمعيات االهلية يف الرعاية الرتبوية للفةات اخلاصة على  وء ب .5

 م 2010هـ /  1431، كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ،  دكتوراهرسالة املعاصرة ، 

، رسالة ماجستري ، كلية  : تصور مقرتح ملعايري اجلودة للرتبية اخلاصة حمدارس األمل يف صعيد مصر منى حممد ابو املواهب  .6

 . م 2010هـ /  1431الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

رسالة دكتوراه ، عالء حممد ربيع حممد عمر : دراسة مستقبلية لدور املعلم يف تنمية االبدا  لدى تالميذ املدارس االبتدائية ،  .7

 م . 2009هـ/ 1430ية الرتبية ، جامعة املنيا ، كل
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حمحافظة املنيا  األساسيمن التعليم  األوىلعبد الظاهر سيد : متطلبات تفعيل املشاركة اجملتمعية حمدارس احللقة  سعودي أمل .8

 .م  2013هـ/ 1434، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، على  وء املعايري القومية للتعليم 

عض التجارب ، كلية الرتبية ـ ج جودة مؤسسات اعداد معلم الرتبية اخلاصة يف  وء بمنى حممد ابو املواهب : تصور مقرتح ملعايري  .9

  2010هـ /  1431امعة املنيا ، العلمية ، رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، ج

منى حممد ابو املواهب : تصور ، ألطفال ومعوقاتها مزهجرة عبد احلفيظ حممد سليمان : الربامج التدريبية ملعلمات رياض ا .10

 . م 2013هـ /  1435مقرتح ملعايري اجلودة للرتبية اخلاصة حمدارس األمل يف صعيد مصر ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ، 

 األساسينية من مرحلة التعليم نسرين رجب عبد الظاهر : دور األنشطة الرتبوية يف تلبية احتياجات تلميذات احللقة الثا .11

 م . 2015هـ/ 1436حمحافظة املنيا ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 

الفكري لدى طالباتها ، رسالة  األمنيف حتقيق  األطفالإميان عبد احلكيم رفاعي عبد الواحد : تصور مقرتح لدور كليات رياض  .12

 . 2016هـ/  1438نيا ، دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة امل

 رسائل مت مناقشتها : 

هـ/ 1429رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، زهرة ،  أبوحممد  اإلمامأمحد عبد العال حممد حممد :الفكر الرتبوي عند  .1

 م . 2008

رسالة ،  األجنبيةعض اخلربات يف  وء ب األطفالالرتبية البيةية برياض  ألهدافنشوه حممد حسن ابراهيم : دراسة تقوميية  .2

 م 2009هـ/ 1430دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 
رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ـ جامعة سة تقوميية لنظام تربية املكفوفني حمحافظات الصعيد ، فاطمة عبد احلفيظ عبد العليم : درا

 م 2010هـ /  1431املنيا ، 

، دراسة ميدانية حمحافظة املنيا ،  األطفال: تطوير االتصال االداري بني معلمات وموجهات رياض رجب عبد الكريم حممد  إيناس .3

 م . 2013هـ/ 1435رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 

، رسالة  األخالقيةهيةة التدريس مع الطالب يف  وء املعايري  أعحلاءزينب حممود شعبان عبد ربه : دراسة تقوميية لتعامالت  .4

 م . 2014هـ/ 1435ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 
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على حسن حممد : العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة يف مسار التعليم قبل اجلامعي للفتاة يف ححلر وريف حمافظة  أمال .5

 م . 2016هـ/ 1437، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ،  دكتوراهاملنيا ، رسالة 

 مت حتكيمها : رسائل 

لبات العالج " دراسة ميدانية مرتحلى مشس الدين عبد احلكيم :معوقات تطبيق معايري االعتماد املؤسسي يف التعليم اجلامعي ومتط .1

 . م 2014هـ /  1435، كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ،  دكتوراهر ، رسالة على جامعة املنيا " 

يل دور اجلامعة يف تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طالبها يف  ـوء خـربات بعـض    لتفعزيناهم حممد حممد امحد :تصور مقرتح  .2

 . 2016هـ/  1437كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، الدول ، رسالة دكتوراه ، 

هيةـة التـدريس باجلامعـة يف  ـوء بعـض       أعحلـاء لـدى   األكادمييـة حممـد امحـد يـونس : سـيناريوهات مسـتقبلية للحريـة        أمساء .3

  2016هـ/  1437رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ،  ، املعاصرة ةاجملمعيالتغيريات 
،  اإلسرتاتيجية اإلدارةاملوارد البشرية جبامعة املنيا على  وء مدخل  إدارةعبد الصبور عبد العزيز عبد الصبور : تطوير عمليات  .4

 . 2016هـ/  1437، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، رسالة دكتوراه 

يف  وء أهدافه وخـربات بعـض    بعض صور الفساد يف التعليم االبتدائي  إلصالحدعاء لطيف ابراهيم عبد اللطيف : تصور مقرتح  .5

 . 2016هـ/  1437الدول األجنبية ، رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 
علـى  ـوء بعـض املـتغريات اجملتمعيـة املعاصـرة : دراسـة         مصطفى امحد شحاتة امحد : سياسـات التعلـيم الثـانوي العـام يف مصـر      .6

 . 2016هـ/  1437، رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، مستقبلية 

حممد أمحد عبد العظيم أبو زيد : آليات توظيف اجلامعة يف التنمية االقتصادية يف مصر على  وء بعض االجتاهـات العامليـة املعاصـرة ،     .7

  2016هـ/  1437رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، ة ، دراسة مقارن

رقية عيد حممد دربالة : تفعيل دور نظم املعلومات االدارية يف عملية اختاذ القرار لدى القيادات جبامعة املنيا ، رسالة دكتوراه ،  .8

 . 2017هـ /  1438كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، 

 ريسها :املقررات التي قام بتد 

 ( األصول االجتماعية للرتبية 2( تاريخ الرتبية والتعليم                   )  1) 
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 ( الرتبية ومشكالت اجملتمع 4( األصول الفلسفية للرتبية                 )  3) 

 ( مبادئ الرتبية 6( املعلم ومهنة التعليم                     )  5) 

 ( تاريخ تربية الطفل 8( التخطيط الرتبوي                         )  7) 

 ومشكالته ( إدارة الصف  10( نظريات تربية الطفل                    )  9) 

 ( الرتبية وطرق التدريس العامة 12( نظم التعليم وإدارته يف العامل القديم واحلديث  )  11) 

 ( حمو األمية وتعليم الكبار 14)            إلسالميةا( طرق تدريس الرتبية  13) 

 ( الفكر الرتبوي وتطبيقاته التعليمية . 14)  

 املؤمترات والندوات العلمية: 

 م  1993ـ املؤ ر العلمي الثاني " دور كليات الرتبية يف تنمية اجملتمع " ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ـ مايو  1 

 م 1996الث " ةو بيةة تربوية أفحلل يف القرن احلادي والعشرين ـ كلية الرتبية ـ جامعة املنيا ـ مايو ـ املؤ ر العلمي الث 2 

 م 2000يوليو  ـ املؤ ر اخلامس عشر لرابطة الرتبية احلديثة " كليات الرتبية احلا ر واملستقبل ـ كلية الرتبية ـ طنطا ـ 3 

  2000يف اجملتمع " ـ جامعة عني مشس ـ نوفمرب  ـ املؤ ر القومي السنوي السابع " اجلامعة 4 

 م . 2001ـ املؤ ر العلمي السنوي " التعليم وعامل العمل يف الوطن العربي " ـ كلية الرتبية ـ املنصورة ـ أبريل  5 

  2001ـ املؤ ر العلمي السنوي السادس " الرتبية والتنمية البشرية " ـ كلية الرتبية ـ جامعة طنطا ـ أبريل  6 

 م . 2001حلوان ـ مايو   ــ املؤ ر العلمي السنوي السابع " الرتبية وتنمية ثقافة املشاركة وسلوكياتها يف الوطن العربي ـ كلية الرتبية ـ جامعة  7 

  2001ايو ـ مؤ ر التفاعل بني كليات اجلامعة لإلسهام يف تطوير التعليم اجلامعي ـ كلية الرتبية النوعية ـ جامعة املنيا ـ م 8 
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