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 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس

 
 
: : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة   ل  أو   

 15401 الرقم الوظيفي أمين محمد محمد أبوبكر. د  السم
 مدرس                المرتبة العلمية

 + قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. ق التدريسائالمناهج وطر قسم  –كلية التربية  – أكتوبر 6 جامعة  جهة العمل
 اللغة العربيةق تدريس ائمناهج وطر ال التخصص

 01111106409،   01060014888 الجوال 4103تحويله  00238354276 هاتف العمل
                 dr.amen@yahoo.comdr_amen@hotmail.com البريد اللكتروني
  الرمز البريدي الجيزة المدينة  ص. ب.  العنوان البريدي

: الـعـلـمـيـة المؤهالت:    ي اثـانـ  
 ؤهالت العلمية ) األكاديمية ( :الم .أ 

 الدولة التخصص الجامعـــة الكلية ســنة التخـرج الدرجـة
 مصر البالغة والنقد األدبى واألدب المقارن  القاهرةجامعة  كلية دار العلوم 1999 الدكـتــــوراه
 مصر المقارن  البالغة والنقد األدبى واألدب القاهرةجامعة  كلية دار العلوم 1994 الماجســــتيـر
 مصر اللغة العربية والعلوم اإلسالمية القاهرةجامعة  كلية دار العلوم 1973 الليسانس

 المؤهالت العلمية ) التربوية( : .ب 
اللغة العربيةق تدريس ائمناهج وطر ال القاهرةجامعة  كلية الدراسات العليا للتربية 2013 الدكـتــــوراه  مصر 
اللغة العربيةق تدريس ائمناهج وطر ال القاهرةجامعة  دراسات العليا للتربيةكلية ال 2009 الماجســــتيـر  مصر 
اللغة العربيةق تدريس ائمناهج وطر ال القاهرةجامعة  كلية الدراسات العليا للتربية 2007 الدبلوم الخاص  مصر 
 مصر عام جامعة أسيوط كلية التربية 1993 الدبلوم العام

إضافية :: مؤهالت    ي اثـانـ  
 الدولة التخصص الجهة ســنة التخـرج الدرجـة

 مصر الخط العربى والتذهيب وزارة التربية والتعليم 2007 دبلوم الخط العربى
 مصر  األكاديمية الدولية للتدريب 2012 دبلوم إعداد المدرب الدولى المحترف

:المهارت األخرى :       ثالث ا  
 المهارة م
(1)  (SPSS  برنامج التحليل اإلحصائ ) فى المجال التربوى ى 
 .استخدام الحاسب اآللى مهارات  (2)

mailto:dr.amen@yahoo.com
mailto:dr.amen@yahoo.com
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 المهارة م
 تصميم برامج التنمية المهنية ، وبرامج الجودة والعتماد التربوى   (3)
 .الدراسيةوالبرامج  تخطيط المناهج   (4)
 .بغيرهاتعليم اللغة العربية للناطقين ل التدريب تصميم  مناهج وبرامج   (5)
 .تدريبمهارات التصميم البرامج التدريبية و   (6)
المدرب الدولى المعتمد ) المركز الكندى للتنمية البشرية (و) المؤسسة الدولية  للتدريب وللمدرب الدولى المعتمد (   (7)

 و) جامعة بوسطن الدولية ( .
 مصر. –مدرب معتمد فى األكاديمية المهنية للمعلم   (8)
 .لتحقيق الجودة الشاملة ؛ةالمتقدمة في استراتيجيات إدارة المؤسسة التعليميمهارات القيادة   (9)
اللغات :إجادة  :       رابع ا  

 الجهة مهارات اللغة م
ا  وكتابة    (1)  التخصص الدقيق 0 ) اللغة األم (             .                                   إجادة اللغة العربية نطق 
(2)  Tofel    2009) إميدست (  0ا (                           اللغة اإلنجليزية ) جيد جد    
(3)  General English (level 6)Grade : Excellent (June 2018) British Board 
  0اللغة الفرنسية                     ) جيد (   (4)
(5)  Conversation )   2004 )الجامعة األمريكية( 0(  محادثة فى اللغة اإلنجليزية 
ا : السابقة والحالية: الخبرات       خامس   
 فى الجامعات:الخبرات التدريسة  .أ 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية +  مدرس

 حتى اآلن 2013 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  .البالغة والنقد األدبى واألدب المقارن 

 2004 جامعة حلوان –كلية التعليم الصناعى  . اللغة العربية وآدابهامدرس 
 2006 – 2004 جامعة حلوان –كلية التربية  . اللغة العربية وآدابهامدرس 

 2010 – 2009 القاهرةجامعة  -كلية الدراسات العليا للتربية  .محاضر تدريس مصغر
 2001 -1999 جامعة أسيوط –كلية التربية بالوادى الجديد  مشرف التدريب الميدانى .

 2001 -1999 جامعة أسيوط –كلية التربية بالوادى الجديد  .محاضر اللغة العربية وآدابها
 فى الجامعات:   والمهنية الخبرات العملية .ب 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
حتى  13/9/2019 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  مدير مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر

 اآلن
 حتى اآلن 2019 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  أمين مجلس الكلية

ركة رئيس لجنة التوعية والتنمية المهنية والمشا
 المجتمعية

 حتى اآلن 2015 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية 

 حتى اآلن 2015 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  وحدة الجودةل التنفيذىمجلس العضو 
 حتى اآلن 2014 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  مدير وحدة التربية العملية
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 حتى اآلن 2014 أكتوبر 6جامعة  –ية التربية كل منسق برنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 اإلشراف على البحوث والرسائل العلمية:  .ج 
 الجهة التخصص الباحث موضوع البحث أو الرسالة م
فاعلية برنامج قائم على بعض استراتيجيات  1 (1)

التعلم النشط لمعالجة مهارات التحدث 
للمستوى المبتدئ للطالب غير العرب 

 . للغة العربيةوتنمية التجاه نحو ا

الدسوقى السيد 
 الدسوقى

 

المناهج وطرائق تدريس 
 اللغة العربية

كلية التربية 
أكتوبر  6جامعة 

 وجامعة حلوان.

يم لالذهنية في تع الخرائطية استخدام لفاع 2 (2)
غة العربية لمناطقين بغيرها في دولة لال

 .الماارت العربية

محمد أحمد محمود 
 حسين

المناهج وطرائق تدريس 
 اللغة العربية

كلية التربية 
أكتوبر  6جامعة 

 وجامعة حلوان.
ا :  : البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة       سادس   

 أبحاث علمية منشورة : .أ 
 سنة النشر جهة النشر اسم البحث م
؛ لتنمية مهارات الرسم التفاعلية  فاعلية برنامج قائم على ورش العمل  (1)

اكتوبر ) تخصص اللغة  6ة جامعة اإلمالئى والترقيم لدى طالب كلية التربي
 .العربية(

 (جارى النشر(  مجلة الجامعة

 6                                                                    تصور مقترح لتطوير مقرر اللغة العربية  )متطلب ا جامعي ا ( لطالب جامعة   (2)
  .أكتوبر فى ضوء المهارات اللغوية المناسبة لهم  

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 
 83العدد  م2017النفس مارس 

2017 

مقترح لتطوير برنامج إعداد الطالب/ المعلم فى كليات التربية)  تصور  (3)
مقدم إلى )المؤتمر  ،تخصص اللغة العربية( فى ضوء المستويات المعيارية

الدولى األول لكلية التربية جامعة عين شمس، تحت عنوان : توجهات 
  2016أكتوبر  17 – 15استراتيجية فى التعليم " الرهان والمستقبل"  من 

 لة كلية التربية فى العلوم التربويةمج
 عدد خاص بالمؤتمر

20/9/2016 

التعددية الثقافية وأثرها فى تنمية المهارات األساسية للغة العربية ، والهوية   (4)
الثقافية لدى الطالب ) المدارس الدولية نموذجا ( المؤتمر الرابع للغة 

 م.2015دبى  –العربية 

 2015 عدد خاص بالمؤتمر

 2011 جامعة القاهرة –مجلة كلية اآلداب     .ز بين البالغيين القدامى وعلماء الدللة المحدثين المجا  (5)
جامعة القاهرة  –مجلة كلية دار العلوم .نونية ابن زيدون من منظور التلقى   (6)

 إصدار خاص  -
2009 

 2008 47، العدد مجلة كلية دار العلوم    .قراءة أسلوبية فى نص  "تنويمة الجياع" للجواهرى "   (7)
 2007 28د صحيفة دار العلوم  ، العد    .دراسات نقدية فى أصوات شعرية معاصرة  (8)
    جامعة القاهرة  –مجلة رسالة المشرق    دراسة نقدية  –رثاء الزوجة بين طاهر أبو فاشا ومحمد رجب البيومى   (9)

   4-1، ع  20مجلد 
2007 

)خان الخليلى ، زقاق المدق،  جماليات المكان فى روايات نجيب محفوظ  (10)
     بداية ونهاية ( نموذجا 

 2007 40، العدد   مجلة فكر وإبداع 

 2006  36مجلة ) فكر وإبداع ( ، العدد   المزج بين الصيغتين الطلبية والخبرية فى شعر على محمود طه    (11)
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 سنة النشر جهة النشر اسم البحث م
 2006 35، العدد   مجلة فكر وإبداع     .رؤية نقدية –الحب فى شعر سيد قطب   (12)
 2006 40، العدد   مجلة كلية دار العلوم      (على عشرى زايد0د)استدعاء الشخصية التراثية فى الشعر العربى المعاصر   (13)
فاعلية استراتيجية قائمة على المدخل المعرفى لتنمية مهارات التذوق األدبى   (14)

 .والتجاه نحو النصوص األدبية لدى طالب المرحلة الثانوية 
كلية  " غير منشورة"يررسالة ماجست

الدراسات العليا للتربية / جامعة 
  .القاهرة

2009 

التعددية الثقافية فى مناهج المدارس الثانوية الدولية فى مصر ،واثرها فى   (15)
تنمية المهارات األساسية للغة العربية والهوية الثقافية لدى الطالب ) دراسة 

 0تقويمية( 

 كلية  دكتوراه" غير منشورة"رسالة 
الدراسات العليا للتربية / جامعة 

 .القاهرة

2013 

كلية   دكتوراه" غير منشورة"رسالة  (.محنة األندلس في الشعر العربي ) دراسة نقدية  (16)
  .دار العلوم / جامعة القاهرة

1999 

كلية  " غير منشورة"رسالة ماجستير شعر محمد محمود الزبيري ) دراسة نقدية (  (17)
  .اهرةدار العلوم / جامعة الق

1994 

 أبحاث علمية غير منشورة : .ب 
 اسم البحث م
؛ لتنمية مهارات الرسم اإلمالئى والترقيم لدى طالب كلية التربية  التفاعلية فاعلية برنامج قائم على ورش العمل  (1)

  .اكتوبر ) تخصص اللغة العربية( 6جامعة 
  الثانوية فى مصر ةالمرحل البالغة العربية في لمعلمى مقرر التدريسى واقع األداء  (2)
 .الصف الثالث اإلعدادى فى مصرستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة اأثر   (3)
  2002دللة الحوار فى قصيدة التينة الحمقاء ) بحث(    (4)
 2000دراسة تطبيقية ) بحث(  –موسيقى الشعر   (5)
 0دة لقضية قديمة ظاهرة التكسب فى الشعر العربى _ رؤية جدي  (6)
 0بناء الجملة فى لهجة القصر اإلسالمية   (7)
  0الحركة الشعرية فى الوادى الجديد   (8)
 0"  شعراء وتجارب " دراسات نقدية   (9)
 1993جامعة المنيا   -صورة العين فى المعلقات السبع ) بحث( كلية دار العلوم   (10)
 مقدمه القصيدة العربية بين القدماء والمحدثين.  (11)
 رة التلقين بين المؤيدين والمعارضين . دراسة تربوية .ظاه  (12)
 الحوار فى القرآن الكريم ) دللته البالغية _ تطبيقاته التربوية (.  (13)
الكتب والمؤلفات ::        سابع ا   

 الكتب والمؤلفات 
  2018/  30383رقم إيداع -بين السرايات  –تطور المناهج ) رؤى معاصرة وتوجهات ( دار الزعيم   (1)

 منشور() 
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد . –الدليل اإلرشادى للصياغة والصحة اللغوية لغير المتخصصين   (2)
 الدليل اإلرشادى إلعداد وكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية .   (3)
 ) جامعى منشور(حتى اآلن  -2013-جامعة القاهرة -مهارات الباحثين ومدققى اللغة العربية  (4)
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 الكتب والمؤلفات 
 ) جامعى منشور(اللغة العربية التوظيفية .   (5)
 مشترك. ) جامعى منشور(قراءة وكتابة .  –اللغة العربية   (6)
 ) جامعى منشور(المهارات اللغوية فى اللغة العربية .   (7)
 ) جامعى منشور( من األدب األندلسى ونصوصه .  (8)
 ) جامعى منشور( لتكاملى .تحليل النصوص األدبية وفق المنهج ا المدخل إلى  (9)
 ) جامعى منشور(النظم واألسلوبية .   (10)
  ) جامعى منشور( األدب المقارن . المدخل إلى  (11)
 ) جامعى منشور(طرق التدريس ومهاراته.   (12)
 ) جامعى منشور( والتربية اإلسالمية.طرق  تدريس اللغة العربية   (13)
 ) جامعى منشور(المناهج العامة .   (14)
 ) جامعى منشور(.  تخطيط المناهج  (15)
 . ) جامعى منشور(دليلك إلى التربية العملية  (16)
 مشترك. . ) جامعى منشور(التربية العملية دليل  (17)

:  والمهنية الخبرات العملية:       ثامن ا  
 : وجهات ذات الصلة فى وزارة التربية والتعليم .أ 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
لجنة قطاع الدراسات التربوية _ المجلس  .اللغوية فى لجنة  تحديد مستوى الكفاءة خبير -

 األعلى للجامعات
2019 

 2012 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماداستشارى فى  -
تخطيط المناهج وبرامج التنمية ل الخبيرالستشارى التربوى و  -

  .المهنية والجودة 
وجودة الخدمات  الدولى للتدريبالمركز 
(CTQS).   

2011 

 2011 ديوان عام وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوى والمعلومات  رئيس اإلدارة المركزية -
 2011 الهيئة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار  .رئيس إدارة مركزية بهيئة تعليم الكبار -
اعتماد خدمات التنمية رئيس المجموعة التنسيقية إلعداد دليل  -

 –مع برنامج تطوير التعليم  شتراكلالمهنية المقدمة للتعليم با
 0وهيئة المعونة األمريكية 

هيئة  بالشتراك مع وزارة التربية والتعليم
 (USAID) المعونة األمريكية

2008 

ية والتعليمديوان عام وزارة الترب  .األساسى والتعليم األطفال لرياض المركزية اإلدارة رئيس -  2004– 2011 
 2011 – 2004 ديوان عام وزارة التربية والتعليم 0مدير مشروع تحسين الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم  -
نائب رئيس مجلس إدارة مدارس  تحسين الخطوط العربية بوزارة  -

 التربية والتعليم 
 2011 –2004 ديوان عام وزارة التربية والتعليم

عام وزارة  بديوان اإلعدادي للتعليم العامة اإلدارة عام مدير -
 0التربية والتعليم 

 2004 ديوان عام وزارة التربية والتعليم

 2003 ديوان عام وزارة التربية والتعليم 0باإلسماعيلية  المعلمين تدريب مركز عــام مدير -
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 2001 بالوادى الجديد مديرية التربية والتعليم    0للعلوم  الستكشافى إدارةالمركز مدير -
 1998 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد    0 )أ( مدرسةإعدادية أول مدير -
 2000 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد     0)ب(  ثانوية مديرمدرسة -
 1990 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد    0رئيس قسم شئون طلبة وامتحانات  -
 1990– 1998 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ة بالداخلةمن اإلدارة التعليميمسئول أ -
1998-1990 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد  0مشرف على مادة اللغة العربية ة ثانوىمدرسة  وكيل -  
 1986 الجديد مديرية التربية والتعليم بالوادى 0 يةثانو فى مدرسة  مشرف للغة العربيةأول  مدرس -
 1986-1981 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد 0 يةثانو فى مدرسة  للغة العربية مدرس -
مدرسة محمد محمود الزبيرى اإلعدادية  مدير مدرسة إعدادية ثانوية -

 ةمنيالجمهورية العربية الي –محافظة صعدة 
1978 - 1980 

 –محافظة صعدة مدرسة السالم اإلعدادية  مدرس اللغة العربية -
 الجمهورية العربية اليمينة

1977 

 1973 مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد  0 فى مدرسة إعدادية مشرف للغة العربيةأول  مدرس -

الدورات التدريبية: :      ثامن ا  
 تاريخها اسم الدورة م
فبراير  20- 19  0ين ة التدريس للالجئتدريبية " مدرب األقران " كيفيدورة   (1)

2020 
فبراير  13- 12  0ين ة التدريس للالجئتدريبية " مدرب األقران " كيفيدورة   (2)

2020 
2019سبتمبر  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتما – دورة المراجعين الخارجين  (3)  
للناطقين بلغات أخرى ) التحاد العام للمدارس التطبيقات اإللكترونية فى تدريس اللغة العربية   (4)

 العربية اإلسالمية الدولية.
م2019أغسطس   

 –دورة تدريبية متنوعة ) لجنة التدريب والتوعية والمسئولية المجتمعية( كلية التربية  35  (5)
 أكتوبر 6جامعة 

2016 - 2017  

2017أبريل  أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –إدارة األزمات والكوارث   (6)  
2017أبريل  أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –مهارات المعلم الجامعى وأخالقيات المهنة   (7)  

2017أبريل  أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –استراتيجيات التدريس الفعال    (8)  

2017أبريل  أكتوبر  6جامعة  –كلية التربية  –تماد والجودة فنيات المراجعة الداخلية لالع  (9)  

2017أبريل  أكتوبر.   6جامعة  –كلية التربية  التربوى  التخطيط الستراتيجى  (10)  

 2016 جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا للتربية  –( فى المجال التربوى SPSSدورة اإلحصاء )  (11)
 2013 أكتوبر 6جامعة  –لالعتماد التربوى والجودة   ربوى الت دورة فى التخطيط الستراتيجى  (12)
 2013 .أكتوبر 6جامعة  –دورة تأهيل معلم التعليم الجامعى    (13)
 2012 دبلوم إعداد المدرب الدولى المعتمد  ) المركز الكندى للتنمية البشرية ( .  (14)
 2012 رب الدولى المعتمد (.) المؤسسة الدولية  للتدريب وللمدلوم إعداد المدرب الدولى المعتمددب  (15)
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 تاريخها اسم الدورة م
 2012 دبلوم إعداد المدرب الدولى المعتمد ) جامعة بوسطن الدولية ( .   (16)

شهادة عضوية للتدريب والمدرب الدولى المعتمد )المؤسسة الدولية  للتدريب وللمدرب الدولى   (17)
 المعتمد (.

2012 

 2011 ل بهذا المجال ) مركز إقرأ ( بالقاهرة دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيله للعم  (18)
دورة تدريبية إلعداد التعليم قبل الجامعى للجودة والعتماد، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم   (19)

 والعتماد 
2011 

 2007 0اإلدارة الحديثة، وزارة التنمية اإلدارية   (20)
 2005  وزارة التنمية اإلدارية  –القادة  معهد إعداد –الدورة التدريبية لترقية القيادات العليا   (21)
 الدورة التدريبية األولى للقيادات التعليمية العليا بالوزارة والمحافظات حول تعزيز كفاءة   (22)

 0اإلدارة الالمركزية للتعليم
2004 

 2004 0دورة تدريب المدربين فى المعايير القومية / التقويم الذاتى فى مجالي المشاركة والمدرسة  (23)

 Educational Administration Andمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية   (24)
Educational Japan International Cooperation Agency (Jica اليابان ()– 

 جامعة هوكايدو (

2004 

(25)  Conversation )   ) 2004 0(  محادثة فى اللغة اإلنجليزية ) الجامعة األمريكية 

في استراتيجيات إدارة المؤسسة التعليمية لتحقيق الجودة الشاملة  برنامج المهارات المتقدمة  (26)
التعليمية _ اللغة اإلنجليزية _ الحكومة األلكترونية _ المحاسبية ، المديول الثانى ، )  اإلدارة

 0الجامعة األمريكية (

2004 

ودة الشاملة برنامج المهارات المتقدمة في استراتيجيات إدارة المؤسسة التعليمية لتحقيق الج  (27)
 -اإلدارة التعليمية_ اللغة اإلنجليزية _ الحكومة األلكترونية_ المحاسبية، المديول األول

  .الجامعة األمريكية

2003 

 2003 0( بالقاهرةمناهج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ) الجامعة األمريكية   (28)
 2002 ة للمخابرات العامة ، األمن القومى إعداد القيادات التعليمية) توعية أمنية (  ، اإلدارة العام  (29)
 1999 أعمال شئون الطلبة والمتحانات، اإلدارة المركزية للتدريب ، وزارة التربية والتعليم   (30)
 : شارك فيهاالتى  العلميةوورش العمل واللقاءات المؤتمرات         تاسع ا:
 تاريخه اسم المؤتمر م  

دة النسائية فى مراحل التحول المجتمعى لألمة العربية ، وأثرها قيا) ال لدولى للمرأة القياديةالمؤتمر ا  (1)
 .فى نهضة األمم(

2020فبراير  20  

الريادية لمتطلبات نظم  قاآلفا العربى ) التعليم قضية وطن(المؤتمر الدولى الثانى لتطوير التعليم   (2)
 2030التعليم ماقبل الجامعى فى الوطن العربى فى ضوء مهارات القرن الحادى والعشرين ورؤية 

2020فبراير  8-10  

المؤتمر الدولى لتطوير التعليم بعنوان " المشكالت التربوية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى   (3)
ا لالتجاهات المعاصرة ورؤية الوطن ا  2030                                    لعربى وفق 

2020يناير   

المجلس األعلى للجامعات بمصر) معلمون لمصر  –حضور لجنة اللغات قطاع الدراسات التربوية   (4)
+ اللغة ) اللغة العربية  معايير ومستويات مهارات الكفاءة اللغوية للمعلم(؛ إلعداد 2030

 ( فى كليات التربية. اإلنجليزية

حتى  – 2019 يويول
 اآلن

حتى  – 2019مارس ) معلمون لمصر المجلس األعلى للجامعات بمصر –لجنة قطاع الدراسات التربوية حضور لقاءات   (5)
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
؛ البرنامج المقترح إلعداد معلم اإلعدادى والثانوى ) اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ( (2030

 .فى كليات التربية
 اآلن

أكتوبر التوجهات التربوية  6الثامن لكلية التربية  –للعلوم والرياضيات  منالمؤتمر الدولى الثا  (6)
 .الحديثة

2018 

مجموعة البورد العالمية للتدريب والستشارات  –المؤتمر الحادى عشر لتطوير التعليم العربى   (7)
 .العالمية

2018 

 2017 لتدريب والستشارات مجموعة البورد العالمية ل –المؤتمر الحادى عشر لتطوير التعليم العربى  (8)
المؤتمر الدولى األول لكلية التربية جامعة عين شمس ، تحت عنوان : توجهات استراتيجية فى   (9)

  .التعليم " الرهان والمستقبل" ، قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة 
أكتوبر  17 – 15

2016  

2016أبريل  .ن أكتوبر اإلبداع والف 6 –المؤتمر العلمى األول لكلية التربية   (11)  
 2015 دولة اإلمارات العربية – دبى  –المؤتمر الرابع للغة العربية   (11)
2011يناير 17  .الخطة القومية لألوراق الثبوتية ، وزارة الدولة والسكان  بالقاهرة علوضاللقاء التشاورى الثانى )  (12)  
2011يناير 10 فندق ماريوت بالقاهرة                                                                مؤتمر مشاركة الطفل ) مع ا نتخذ القرار( ، مركز العقد الجتماعى ،  (13)  
النعكاسات على السياسات المترتبة على منهجية قياس وتحليل الفقر   المائدة المستديرة حول  (14)

متعدد األبعاد ، مركز العقد الجتماعى ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مجلس الوزراء 
   .المصرى بالقاهرة

2010ديسمبر   30  

ت المجتمع المدنى فى السالم الجتماعى ، الهيئة اإلنجلية بالقاهرة + نخبة من دور مؤسسا  (15)
  .الجمعيات األهلية بالمنيا

ديسمبر  24 -22
2010 

2010ديسمبر  17 ؛ لوضح الخطة القومية لألوراق الثبوتية ، وزارة الدولة والسكان  بالقاهرة اللقاء التشاورى ) األول (  (16)  
استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والتصالت فى برامج تعليم الكبار فى  الندوة اإلقليمية حول  (17)

الدول العربية ، إيسيسكو + يونسكو بيروت+ اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم هيئة 
 0تعليم الكبار مصر ، فندق شيراتون هليوبليس القاهرة 

 3 –اكتوبر  31
   2010نوفمبر  

ختامي لمشروع الحد من الفقر...الحقوق القانونية لألطفال والنساء والفتيات بعنوان المؤتمر ال  (18)
مدينة نصر،وزارة الدولة لألسرة والسكان  –"الحق في الهوية"  ، فندق إنتركونيننتال سيتي ستارز 

 .بالتعاون مع التعاون اإليطالي والبنك الدولي

   2010سبتمبر 28

اية ضد األطفال من العنف ، مقر هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية ، ورشة عمل لمناقشة دليل الحم  (19)
Save the children 0  

2010سبتمبر  27  

مشروع الحد من الفقر ) الحقوق القانونية لألطفال والنساء والفتيات ، المجلس القومى لألمومة   (21)
  .والطفولة ، سميراميس

2010يوليو 20  

للشباب والمرأة ، المسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة مؤتمر تعزيز المشاركة المجتمعية   (21)
  0اإلسكندرية ، المؤسسة األمريكية للتنمية بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة 

2010يوليه  12  

ورشة عمل تحديد احتياجات العاملين بإدارات الجمعيات األهلية بالمديريات التعليمية بالمحافظات   (22)
العقبات بين الوزارة والجمعيات األهلية العاملة معها علي تنفيذ الخطة لتفعيل الشراكة وتذليل 

اإلستراتيجية ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، بمقر جمعية أبناء الصعيد 
  .،للتنمية  ، بالقاهرة

2010 ةيوني 8  

 2010يونيو  7رحالت المصرى ، دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة حوادث الطرق ، نادى السيارات وال  (23)
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
 0ارض المعارض بمدينة نصر ، القاهرة 

 2010فبراير  14  0المؤتمر السابع لتحاد الجمعيات والمؤسسات األهلية ، دار القوات الجوية ، بالقاهرة   (24)
 2010ير ينا 19-18 سياسات العقد الجتماعي الجديد ، رئاسة مجلس الوزارء ، فندق سمراميس بالقاهرة منتدي   (25)
ورشة عمل التقويم التربوى الشامل ، المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، وزارة التربية والتعليم    (26)

 +ERP 
2010أغسطس   

ورشة عمل إلنشاء أكاديمية التعلم عن بعد لذوى الحتياجات السمعية والبصرية ، وزارة التصالت   (27)
  0+ وزارة التربية والتعليم ، القاهرة 

2010يو يول  

جامعة الزقازيق ، مشروع تحسين  –ورشة عمل المعايير القومية لرياض األطفال ، كلية التربية   (28)
 0الطفولة المبكرة وزارة التربية والتعليم 

2010فبراير  8  

ورشة عن كيفية تطويع استراتيجيات التدريس والتعلم لتراعي الفروق الفردية لألطفال ذوي   (29)
 0ندق حورس المنيا ، فريق الدعم الكندي الحتياجات الخاصة ، ف

نوفمبر  21-24
2009 

ورشة عمل إعداد إستراتيجية للتنمية المهنية لمعلمة رياض األطفال ، مشروع تحسين التعليم في   (31)
  0الطفولة المبكرة ، أوبرج الفيوم 

نوفمبر  17 – 15
2009 

ميزا ايزيس القصر ، المركز مؤتمر الصحاح المدرسي نحو بيئة أفضل ألطفال مصر،فندق بير   (31)
 القومي للبحوث التربوية والتنمية 

فبراير  24 – 22
2009 

ندوة فكرية دور العلوم الجتماعية في تنمية الشخصية في مناهج التعليم قبل الجامعي ، قاعة   (32)
 الحتفالت بديوان الوزارة ، وزارة التربية والتعليم

2009فبراير  12  

باستخدام المواد التدريبية ، مدينة  EHLدريب المعلمين علي تدريس برنامج البرنامج التدريبي لت  (33)
 مبارك بالسادس من أكتوبر ، مركز تطوير المناهج

   2009مارس  15

ورشة عمل حول منهج رياض األطفال في مصر ، بمقر فريق الدعم الكندي ، مشروع تحسين   (34)
 .التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

مارس  25- 24
2009 

 Saveمؤتمر واقع استفادة األطفال ذوي اإلعاقة من الخدمات القائمة ، فندق سوفتيل المعادي ،   (35)
the children 0 

2009مارس  30  

ورشة عمل بحب مدرستي ضمن فاعليات برامج الدعوة لدعم حقوق األطفال داخل برنامج تمكين   (36)
 ، SOS Egyptية لقري األطفال األسرة ، المجلس األعلى للشباب والرياضة ، الهيئة المصر 

2009ديسمبر  20  

مؤتمر التفاقية والشريعة اإلسالمية ، فندق انتركونتننتال سيتي ستارز ، وزارة الدولة لألسرة   (37)
  .والسكان 

نوفمبر  24- 23
2009 

ندوة دعم الشراكة من أجل رفع مستوي وعي الشباب ، فندق شبرد القاهرة ،  مجلس السكان   (38)
 0عية القاهرة لتنظيم األسرة والتنمية الدولي وجم

2009نوفمبر  5  

مؤتمر فقر األطفال والتفاوت في مستوي معيشتهم ، فندق الماريوت الزمالك ، مركز المعلومات   (39)
 0ودعم اتخاذ القرار 

يناير  20 -19
2009 

2009 إبريل 2 ي ورشة عمل التقويم في ضوء الالمركزية  ، المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربو   (41)  
ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية لتعميم مبادرة تعليم البنات ، المجلس القومي للطفولة واألمومة   (41)

 0المجلس القومي للطفولة واألمومة 
إبريل  16 – 14

2009 

2009يونيو  28 مارمؤتمر التقييم التربوى األصيل ، فندق جراند حياة ، وزارة التربية والتعليم  (42)  
2009مايو  4 ، جمعية حواء ، مركز إعداد القادة مر نحو شراكة فعالة لمجالس أمناء التربية والتعليم مؤت  (43)  
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
 .المستقبل لتنمية األسرة والبيئة

الدورة التدريبية إلعداد المدربين للمدارس الصديقة للفتيات ، دار القوات الجوية ، المجلس القومي   (44)
 .للطفولة واألمومة

مايو 14 -12
2009 

ورشة عمل تضمين حقوق الطفل في إعداد المنهج ، فندق إيتاب ميركيور اإلسماعيلية ، فريق   (45)
 الدعم الكندي

2009يونيو  7 -6  

، اإلدارة المركزية للتدريب ، مشروع دعم  STEP IIورشة عمل نموذج اإلصالح الخاص بمشروع   (46)
 STEP IIالتعليم البتدائي 

2009يونية  22  

وأنشطة منهج رياض األطفال ، اتحاد الطالب بالعجوزة ، مشروع تحسين  ورشة عمل ممارسات  (47)
 .الطفولة المبكرة

يونيه  24 – 21
2009 

2009يوليه  8-6 .الشباب واألطفال في مدن المتوسط ، مدينة حلب بسوريا ، هيئة إنقاذ الطفولة البريطانيةمؤتمر   (48)  
2009يوليه   15 .جامعي ، قاعة المؤتمرات بوزارة التربية والتعليمملتقي المواطنة والنتماء في مناهج التعليم قبل ال  (49)  
ورشة عمل لمراجعة النسخة األولي المقترحة للدمج في مرحلة رياض األطفال داخل قاعات رياض   (51)

 األطفال ، فندق فالمنكو بالزمالك ، فريق الدعم الكندي
أكتوبر  20-22

2009 
التنمية المستدامة ، فندق النيل بالقاهرة ، الشركة المصرية  المؤتمر الدولي مشروع التعليم من أجل  (51)

 0للدراسات والتدريب والتنمية اإلدارية 
أكتوبر  27-29

2009 
ورشة عمل نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الطفال في المدارس ، فندق سوفتيل   (52)

 Save the children0المعادي ، 
ديسمبر  1-2

2008 
نوان العنف في المدارس أين الحقيقة ، قاعة الحتفالت بديوان وزارة التربية والتعليم ندوة فكرية بع  (53)

  0، وزارة التربية والتعليم
2008ديسمبر  2  

المؤتمر الثالث بعنوان سوق العمل في مصر ، فندق ماريوت الزمالك ، مركز المعلومات ودعم   (54)
 0اتخاذ القرار

2008نوفمبر  25  

2008أكتوبر  من ظاهرة اطفال الشوارع ، المجلس القومي لحقوق النسان ورشة عمل حول الحد  (55)  
ورشة عمل حول تحقيق التغيير الناجح وما توصل اليه منا نتاج مبدئية عن مشروع دعم التعليم   (56)

 Steeps II0البتدائي ، فندق شبرد بالقاهرة ، مشروع دعم التعليم البتدائي 
2008أكتوبر 20  

  2008أغسطس  31 0مصر –أتعلم معك ، فندق بيرميزا الدقي ، جمعية كاريتاس  مؤتمر من حقي أن  (57)
المؤتمر الثاني بعنوان للمعاقين ذهنيا طموحات وإنجازات ، قاعة المؤتمرات بمكتبة السكندرية ،   (58)

 0المجلس التنفيذي لالولمبياد الخاص المصري 
23-24/11 2008  

طوير التعليم الثانوي ، اتحاد الطالب بالعجوزة ، وزارة الملتقي العلمي حول الحوار المجتمعي وت  (59)
 0التربية والتعليم

  2008يوليه  29

ورشة عمل تدريب المدربين من برنامج التعلم النشط ، فندق الجامعة بمحافظة أسيوط ، مشروع   (61)
 Steeps II0دعم التعليم البتدائي 

 6 –يوليه  27
2008أغسطس   

 –وان التقويم الشامل وضمان الجودة والعتماد في التعليم قبل الجامعي المؤتمر العلمي الثاني بعن  (61)
 0الحاضر والمستقبل ، المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي 

2008يوليه  20-21  

  2008يوليه  9-7 0، المجلس الثقافي البريطانيحو رؤية مستقبلية ألوضاع األطفال، فندق سوفتيل المعاديمؤتمر ن  (62)
مر نحو ريادية األعمال في مصر ، فندق هيلتون النيل ، اتحاد جمعيات التنمية القتصادية مؤت  (63)

 .وتنمية الدخل
2008يونيه  30  
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 –زراعية  –ندوة حول تطبيقات المدخل المنظومي في تدريس وتعلم العلوم المختلفة " علوم تربوية   (64)

دريس العلوم جامعة عين حاسبات" ، جامعة عين شمس ، مركز تطوير ت –طبية  –صيدلية 
 .شمس

2008مايو  23  

، اتحاد الطالب ير القومية لرياض األطفال في مصرورشة عمل حول مراجعة مسودة المعاي  (65)
 .بالعجوزة ، مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

2008مايو 14  

مارس  27-25 0مؤتمر من أجل نمو عقلي وجسدي لطفل عصري ، وزارة الدولة لشئون البيئة  (66)
2008 

مؤتمر نحو تنمية متواصلة لمصر دور التدريب والتعليم ، مركز فدا ، جمعية أصدقاء البيئة   (67)
 .والتنمية

2008مارس  9  

ورشة عمل دور الجمعيات األهلية في تحسين جودة التعليم في مصر ،فندق بيرميزا الدقي ،   (68)
 .برنامج تنمية المشاركة

2008فيراير  13  

لستطالع رأي المعنيين حول مناهج رياض األطفال في مصر ، المدينة  التعليمية  ورشة عمل  (69)
 .بالسادس من أكتوبر ، مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

2008يناير  28-31  

المؤتمر القومي للتأهيل المرتكز علي المجتمع معا من أجل مشاركة وتمكين ودمج الشخاص   (71)
 .القاهرة الدولي للمؤتمرات ، منظمة بالن مصرالمعاقين ، مركز 

2008فبراير  19  

ورشة عمل تجريب دليل المعلم للقانون الدولي النساني ، المركز الرئيسي لألنشطة الطالبية +   (71)
 .مركز تطوير المناهج

فبراير  17-19
2008 

لعربية ، فندق شيراتون ورشة العمل اإلقليمية لدمج مفاهيم القانون الدولى اإلنسانى فى المناهج ا  (72)
 .القاهرة  ، اللجنة الدولية للصليب األحمر

8-9/5/2007  

ورشة عمل الطفولة المبكرة حول معايير ومناهج رياض األطفال ، المدينة التعليمية بالسادس من   (73)
 .أكتوبر ، وزارة التربية والتعليم

12-13/5/2007  

م غير النظامي نحو رؤية إبداعية فى تعليم الكبار المؤتمر الوطنى األول حول تعليم الكبار والتعلي  (74)
 .بمصر ، فندق رمسيس هيلتون ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

12-16/5/2007  

2007مايو  14 مؤتمر مجلس اتحاد الطالب ، المركز الرئيسي لألنسطة الطالبية ، وزارة التربية والتعليم  (75)  
لمناهضة العنف ضد الطفال ، فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة ، المؤتمر القليمي الثالث   (76)

 .المجلس القومي للطفولة واألمومة
2007يونيه  25-27  

2007مايو  27/28 0الدولي للتخطيط الستراتيجية التعليم في مصر ، وزارة التربية والتعليماللقاء   (77)  
2007يوليو  9-8 0، رينسانس السكندرية ، وزارة التربية والتعليم الورشة التشاورية للخطة الستراتيجية للتعليم  (78)  
وطنية  ورشة عمل التخطيط الستراتيجي لكيفية تشكيل آلية وطنية معنية بتطوير وتنفيذ خطة  (79)

 0،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيةللتربية علي حقوق اإلنسان، فندق شبرد القاهرة
2007يوليو 10-11  

شة عمل تدريب المدربين برنامج القيادة التعليمبة ، فندق الجامعة بأسيوط ، مشروع دعم التعليم ور   (81)
 STEPS II0البتدائي 

2007يوليو  15-19  

الصيفي ثالني للطالب والمعلمين المشاركين في برنامج التعريف بالقانون الدولي المعسكر   (81)
ين بمحافظة بور سعيد ، مركز تطوير المناهج . ، المعسكر الدولي للكشافة والمرشدEHLاإلنساني 

 0والمواد التعليمية.

يوليو  25 – 21
2007 

2007يوليو  27-21، المدينة  التعليمية     I EARNللهيئة الدولية للمصادر والتعليم     14المؤتمر السنوي الدولي ال   (82)  
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 .I EARNأكتوبر ، الهيئة الدولية للمصادر والتعليم  6

اتحاد طالب الجمهورية بالعجوزة .وزارة التربية "اسة المسحية التربوية لألسر المصرية ندوة "الدر   (83)
 0والتعليم

   2007يوليو  24

steps II0 29/7 – 2/8/2007، فندق نيو بريذدنت الزمالك، مشروع دعم التعليم البتدائيورشة عمل النوع الجتماعي  (84)  
( ، المركز الرئيسى لألنشطة الطالبية EHLورشة عمل إعداد دليل للمعلم خاص ببرنامج )  (85)

 0والتربوية بالعجوزة  ، القانون الدولى اإلنسانى
29-31/1/2007  

5/2/2007 ندوة الحكومة اإللكترونية ، مركز القاهرة للمؤتمرات ، وزارة التنمية اإلدارية  (86)  
فندق بيراميزا الجيزة ، المؤتمر الوطنى للسياسة الجتماعية المتكاملة فى جمهورية مصر العربية ،   (87)

 0وزارة التضامن الجتماعى
7-8/2/2007  

ملتقى المحافظات األول وتحديد الخطة السنوية لمشروع دعم التعليم ، فندق بسمة أسوان ،   (88)
 0مشروع دعم التعليم البتدائى

12-15/2/2007  

والحوار ، فندق احتفالية مشروع رسم الشباب لخرائط المجتمع وورشة عمل عن مهارات التفاوض   (89)
 0هيلتون جرين بالزا اإلسكندرية ، مشروع تطوير التعليم

12-14/3/2007  

5/3/2007-4 مؤتمر تطوير التعليم الفنى الثانى  ، قاعة المؤتمرات بمدينة الطلبة ، وزارة التربية والتعليم  (91)  
م أساليب باستخدا )تصميم وتنفيذ الجلسات وورش العمل 2ورشة عمل لتكنولوجيا المشاركة   (91)

 ERPالمشاركة(  ، فندق رينيسانس باإلسكندرية  ، برنامج مشروع تطوير التعليم 
31/3 - 2/4/2007  

اإلسهام فى تنفيذ البرنامج التدريبى على معايير الطفولة المبكرة الذى سينفذ بمركز رياض األطفال   (92)
 0، مركز رياض األطفال بمدينة نصر 

18/3/2007  

لتصور العام وخطة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع التربية على ثقافة حقوق لقاء لمناقشة ووضع ا  (93)
 اإلنسان بمدارس القاهرة والجيزة ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 

2/4/2007   

ورشة عمل عن تحسين جودة التربية فى مرحلة رياض األطفال ، فندق شبرد ، مشروع تحسين   (94)
 0ولة المبكرة + الوكالة الكنديةالتعليم فى مرحلة الطف

1-4/4/2007  

مؤتمر منهج اللغة اإلنجليزية المطور للصف الثالث اإلعدادى ، اتحاد الطالب بالعجوزة  ، مكتب   (95)
 0مستشار اللغة اإلنجليزية+الشركة المصرية العالمية للنشر

17/4/2007  

24/4/2007-21 السخنة ، برنامج سيدا ورشة العمل السابعة لبرنامج سيدا بمصر  ، فندق بالن بالعين   (96)  
16/4/2007-15 الحادى عشر ، أكاديمية السادات بالمعادى ، وزارة الدولة للتنميةاإلدارية  المؤتمر العلمى السنوى   (97)  
عمل لتحديد عمليات الترشيخ والختيار للمدرس المتميز وأساليبها وادواتها  ، فندق فالمنكو ورشة   (98)

 ERPوير التعليمبالقاهرة ، برنامج تط
14-15/3/2007  

المؤتمر العلمى السنوى الحادى عشر لمركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية   (99)
  0، قاعة المؤتمرات بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية بالمعادى 

15-16/4/2007  

د التربوي في ضوء المعايير تحسين اآلداء بمدارس محافظتي أسيوط وسوهاج وتأهليها لالعتما  (111)
 0القومية للتعليم ، اتحاد الطالب بالعجوزة ، وحدة التخطيط والمتابعة برنامج تحسين التعليم 

13/8/2007  

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد األطفال ، مقر المجلس القومى لألمومة والطفولة لقاء   (111)
 ،المجلس القومى لألمومة والطفولة

26 /12/2006  

، مقر األمانة العامة  97اللجنة الجتماعية للمجلس القتصادى والجتماعى فى دورته  اءلق  (112)
 لجامعة الدول العربية ، وزارة الصناعة والتجارة

24-25/12/2006  
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ورشة عمل لعرض ومناقشة نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة حول مشروع التغذية المدرسية ،   (113)

 وزارة التربية والتعليم و برنامج الغذاء العالمى ، فندق جراند حياة القاهرة
21/12/2006  

وزارة برنامج قادة التدريب )إدارة التغيير فى مجتمع الصحة والسكان، مقر المعهد القومى للتدريب ،  (114)
 الدولة للتنمية اإلدارية 

19/12/2006  

المنتدى الثالث تحت عنوان )المعلم ودوره فى تطوير العملية التعليمية( ، مدرسة الجيزة الثانوية   (115)
 بنين ، الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار

20/12/2006  

وى الحتياجات البصرية ، فندق الحتفالية الختامية لمشروع تكنولوجيا التصالت والمعلومات لذ  (116)
 شبرد  ،وزارة التصالات و الجمعية المصرية ألهالى ذوى الحتياجات البصرية

20/12/2006  

ندوة حول مشروع إدماج النوع فى الخطة القومية للتنمية الجتماعية والقتصادية ، مقر المجلس   (117)
 القومى للمرأة ، المجلس القومى للمرأة 

5/12/2006  

24/12/2006 عن " تأثير اإلدمان على الطالب" الجمعية المصرية الدولية لمكافحة اإلدمان ندوة  (118)  
برنامج قادة التغيير اللقاء السابع"إدارة التغيير فى مجتمع الصحة والسكان" ، المعهد القومى   (119)

 للتدريب وزارة الدولة للتنمية
19/12/2006  

ى إطار الحملة القومية لمكافحة التبغ ، المكتب اإلقليمى المؤتمر األول لتنفيذ التفاقية اإلطارية ف  (111)
 لمنظمة الصحة العالمية ، وزارة الصحة والسكان

13-14/12/2006  

األساسى + مشروع دعم  منتدى التنمية المهنية األول ، اتحاد الطالب ، اإلدارة المركزية للتعليم  (111)
 التعليم البتدائى

12-17/11/2006  

 مركز التدخل المبكر والتأهيل وق الطفل المعاق"دار الضيافة بعين شمسالخامس "حقالمؤتمر   (112)
 IEARNالمغرب مشروع  –، الرباط  IEARNاإلقليمى لمشروع 

13/11/2006  

ورشة عمل عن آليات استخدام ومتابعة نموذج مالحظة الصف الجديد ، فندق المعادى ، برنامج   (113)
 .تطوير التعليم

30/10/2006  

المدربين لتنمية نشاط القيادات التعليمية ، فندق شبرد مشروع دعم التعليم ورشة عمل تدريب   (114)
 . البتدائى

29/10/2006  

رشة عمل لمراجعة الدليل اإلجرائى لتقديم الدعم الفنى لمجالس األمناء ، فندق شبرد ، مشروع دعم   (115)
 التعليم البتدائى

20-21/9/2006  

11/9/2006-10 لمبكرة للطفل العربى فى عالم متغير"جامعة الدول العربية المؤتمر الخامس لوزراء العرب "التربية ا  (116)  
ورشة عمل تدريب المدربين لبرنامج القيادات التعليمية   فندق شبرد مشروع دعم التعليم البتدائى   (117)

 المركز القومى للبحوث التربوية
27/8/2006  

الجامعى فى الوطن العربى اتحاد  العلمى السابع حول اإلصالح المؤسسى للتعليم قبلالمؤتمر   (118)
 .الطالب بالعجوزة

26-27/8/2006  

17/7/2006 .عمل للمشاركة فى إعداد الخطة السنوية للبرنامج فندق هلنان شبرد برنامج تطوير التعليمورشة   (119)  
6/7/2006 .يمالثانى لصناعة البرمجيات "المبرمج الصغير" قاعة المؤتمرات بالوزارة وزارة التربية والتعلالمؤتمر   (121)  
عمل للمجموعة التشاورية إلعداد الخطة الستراتيجية للتعليم المجمع التعليمى بالسماعيلية ورشة   (121)

 .وزارة التربية والتعليم
5-6/7/2006  

 22/6/2006-20 .ورشة عمل التخطيط الالمركزى للتعليم فندق براميزا القاهرة وزارة التربية والتعليم  (122)
2006/ 12/4-11اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  دار الضيافة بعين شمس مركز تطوير تدريس  التنور وتعلممؤتمر   (123)  



 42/2/2020لدكتور : أمين محمد محمد أبوبكر لسيرة ذاتية 

(15) 

 تاريخه اسم المؤتمر م  
 .اللغة اإلنجليزية

السنوى الثانى للشباب والعلوم والبيئة   المركز الستكشافى للعلوم الهيئة الدولية للمصادر المؤتمر   (124)
 .والعلوم

10/4/2006  

9/4/2006-8 .مؤتمرات جامعة القاهرة كلية رياض األطفال جامعة القاهرةالتربية الوجدانية للطفل   مركز مؤتمر   (125)  
عمل عن تحديد أجندة بحوث الالمركزية والمشاركة المجتمعية قاعة اجتماعات المركز ورشة   (126)

 المركز القومى للبحوث التربوية
4/4/2006  

ميس انتركونتنينتال  مؤتمر لمتابعة المؤتمر اإلقليمى امناهضة العنف ضد األطفال فندق سميرا  (127)
 .المجلس القومى لألمومة والطفولة

26-28/3/2006  

عمل النشاط األول للمشروع والخاص بالمعايير القومية  فندق هلنان شبرد مشروع دعم ورشة   (128)
 .التعليم البتدائى

26-30/3/2006  

لمجلس القومى ناهضة العنف ضد األطفال فندق انتركونتنينتال سيتى ستار الماإلقليمى المؤتمر   (129)
 .لألمومة والطفولة

26/3/2006  

28/3/2006  .عمل حول القيادة التعليمية  فندق شبردمشروع دعم التعليم البتدائىورشة   (131)  
التخطيط الستراتيجى للتعليم  دار الضيافة بعين شمس وزارة التربية والتعليم+التعليم العالى مؤتمر   (131)

 والبحث العلمى
26-27/3/2006  

24/1/2006 .القدرات المؤسسية لرياض األطفال اتحاد الطالب بالعجوزة مشروع تحسين التعليمءة كفارفع   (132)  
2006يناير  7-3 .الوليات المتحدة الوكالة الكندية –وريدا لالدولى لفاعلية وتحسين المدارس فالمؤتمر   (133)  
 + + مركز تطوير المناهج الوزارة) مفاهيم القانون الدولى فى المناهج  فندق براميزا القاهرة دمج   (134)

 (.الصليب األحمر
17/1/2006  

2006يوليو  6-4 المجمع التعليمى بالسماعيلية PPMUالتشاورى للخطة الستراتيجية الوزارة + اللقاء   (135)  
5/2006/ 15 الهرم -بيراميذا  ERPالتخطيط الالمركزى الستراتيجى الوزارة +   (136)  
14/4/2006- 10 العريش AEDراتيجيااته  دورة مدربي التعلم النشط وتطبيق است  (137)  
6/4/2006 بالقاهرة.  شبردفندق   STEEPS   2مشروع دعم التعليم ابتدائى   (138)  
أبريل   ERP . 30 –  2 للتعليم فى أسوان  التخطيط السترانيجى  (139)

2006 
الدولية  اإلقليمى لمناهضة العنف ضد األطفال + المؤتمر اإلقليمى لمنظمة خط نجدة الطفلالمؤتمر   (141)

 المجلس القومى للطفولة واألمومة انتركونتيننتال سيتى ستار
مارس  28- 26

2006 

الستراتيجى للتعليم  المعهد الدولى للتخطيط التربوى ) اليونسكو( + وزارة التربية والتعليم التخطيط   (141)
 .+ وزارة التعليم العالى + مؤسسة فورددار الضيافة فى جامعة عين شمس

 مارس 27- 26
2006 

مارس  15 - 11 ( أسوان ERPالستراتيجى وإدارة التغيير مشروع تطوير التعليم )التخطيط   (142)
2006 

الثالث لعلم اللغة الدولى الثالث " التعليم باللغات األجنبية فى العالم العربى " قسم علم المؤتمر   (143)
 جامعة القاهرة –اللغة  كلية دار العلوم 

فبراير  15- 14
2006 

2006يناير  24  التربية والتعليم.وزارة  -قدرات المؤسسية لرياض األطفال اتحاد الطالب بالعجوزةالرفع   (144)  
دمج مفاهيم القانون الدولى اإلنساني فى مناهج التعليم قبل الجامعى فندق بيراميزا بالقاهرة مركز   (145)

 تطوير المناهج + اللجنة الدولية للصليب األحمر+ الوزارة
2006يناير  17  
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
(146)  International Congress For School Effectiveness And Improvement in a 

Global  
2006 

(147)  Learning Broward Convention Center Fort Lauderdale, Florida , USA 
CIDA  -  Canada 

2006 

ناير ي 30- 29 المؤتمر األول لرعاية النابغين  ، مدينة مبارك ، الجمعية العامة لرعاية النابغين  (148)
2005 

2005فبراير  8- 7 إدارة المرور وسالمة الطرق ، فندق هليوبلس الدولى بالقاهرة ، وزارة الداخلية  (149)  
 –التنويرى لتطبيق منظومة التقويم الشامل ، اتحاد الطالب بالعجوزة ، وزارة التربية والتعليم اللقاء   (151)

 0برنامج تحسين التعليم 
2005مارس  14  

ملة بالمدارس ، شيراتون  المنتزة باإلسكندرية ، كوديزاين للخدمات الستشارية إدارة الجودة الشا  (151)
 0ليمتد 

مارس – 25- 24
2005 

2005أبريل  14 .مقاييس اإلدارة المتميزة ، البرج الفضى ، وحدة التخطيط والمتابعة بالبنك الدولى   (152)  
أبريل  19 – 18 .اط ، وزارة شئون البيئةالفسط –تنمية وغرس الوعى البيئى لدى التالميذ  ، بيت القاهرة   (153)

2005 
 ، هلنار شبرد بالقاهرة، اإليسيسكو+يبية اإلقليمية حول البحث الكيفىالندوة والورشة التجر   (154)

 اليوينسكو + وزارة التربية والتعليم
2005أبريل  26-28  

التعليم" ،  مؤتمر األطفال والشباب فى مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا " التصدى لتحديات  (155)
 .اإلمارات العربية المتحدة " إمارة دبى " ، البنك الدولى + معهد إنماء المدن العربية

مايو  18 – 16
2005 

المؤتمر التشاورى إلقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشأن مناهضة العنف ضد األطفال ، فندق   (156)
 ظمة اليونيسيفجى دابليو ماريوت  ، المجلس القومى لألمومة والطفولة + من

2005يوليو  27-29  

 –المؤتمر األول لقيادات اإلدارة العليا ) إدارة األزمات وكيفية مواجهتها ( ، دار الهيئة الهندسية   (157)
 القاهرة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ) مجلس الوزراء (

2005سبتمبر  27  

ية لإلبداع ، الجمعية المصرية العامة عيد الخط العربى السنوى الحادى عشر ، مركز اإلسكندر   (158)
  .للخط العربى

2005أكتوبر  31  

اللجنة المصرية لمكافحة أعراض نقص اليود ، المعهد القومى للتغذية ، اللجنة المصرية لمكافحة   (159)
 .نقص اليود

2005نوفمبر  26  

صحة والبيئة ، المؤتمر الثانى لتقييم أنشطة المدارس المشاركة فى برنامح المدارس المعززة لل  (161)
 .اتحاد الطالب بالعجوزرة ، اإلدارة العامة للتربية السكانية بالوزارة

2005ديسمبر  3  

2005ديسمبر  6-5 .المؤتمر العلمى األول لمشروع الطفولة المبكرة ، المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر  (161)  
11/1/2004 ديوان عام الوزارة –ة طه حسين برنامج إصالح التعليم ، الوزارة وبرنامج تحسين التعليم ، قاع  (162)  
وأساليب التمييز ضدها ، ائتالف جمعيات أهلية بدعم اليونيسيف ،  –المرأة فى المناهج التعليمية   (163)

 .القاهرة–قاعة عمر الخيام   –فندق شبرد 
19/1/2004  

 11/2/2004-9 .لقوات المسلحةاإلدارة باإلنتاج ، اليونيسيف مع الوكالة الكندية ، دار اإلمداد والتموين با  (164)
 2/ 18 – 17 .جامعة القاهرة –اللغة العربية فى التعليم العام ، قسم علم اللغة  ، كلية دار العلوم   (165)

/2004  
   5/2004/ 7 – 5تطبيق المعايير القومية للتعليم للمدرسة الفعالة والمشاركة المجتمعية من خالل التقييم الذاتى فى   (166)
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
ة وبرنامج المدارس الجديدة الممول من الوكالة األمريكية مدرسة مصرية ، الفيوم ، الوزار  50

 .( بالشراكة مع هيئة كير الدولية + مركز تطوير التعليمUSAID للتنمية الدولية )
 5/ 26 – 25  .معايير الجودة واإلدارة باإلنتاج ، مبنى جريدة األهرام ، وزارة الصناعة مع مؤسسة األهرام  (167)

/2004  
الرؤية العربية للمستقبل"  ، فندق جراند حياة ، القاهرة  –لمؤتمر العربى اإلقليمى" التعليم للجميع ا  (168)

 .، الوزارة بالتعاون مع منظمةاليونسيف واليونسكو
2004يونيو  1-3  

اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير منظومة التقويم الشامل ، المركز القومى لالمتحانات والتقويم   (169)
 الوزارة + المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى  التربوى ،

9/6/2004  

15/6/2004  .مشروع تحسين التعليم ، قاعة طه حسين بوزارة التربية والتعليم  (171)  
القيد المنخفض " المشاركة المجتمعية " ، دارالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، البنك الدولى /   (171)

 .التعليم التحاد األوربى/ برنامج تحسين
يونيو  22-24

2004 
تطبيق المعايير القومية للتعليم للمدرسة الفعالة والمشاركة المجتمعية من خالل التقييم الذاتى فى   (172)

مدرسة مصرية هيلتون رمسيس القاهرة ، الوزارة وبرنامج المدارس الجديدة الممول من الوكالة  50
هيئة كير الدولية + مركز تطوير التعليم وهيئة  ( بالشراكة معUSAID األمريكية للتنمية الدولية )

 التغذية العالمية 

14-16/7/2004  

تطبيق المعايير القومية للتعليم للمدرسة الفعالة والمشاركة المجتمعية من خالل التقييم الذاتى فى   (173)
ممول مدرسة مصرية + مؤتمر تطوير التعليم باألسكندرية ، الوزارة وبرنامج المدارس الجديدة ال 50

( بالشراكة مع هيئة كير الدولية + مركز تطوير USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
  .التعليم وهيئة التغذية العالمية

17-20/8/2004  

اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير منظومة التقويم الشامل ، المركز القومى لالمتحانات والتقويم   (174)
 القومى لالمتحانات والتقويم التربوى التربوى ، الوزارة + المركز 

14/8/2004  

، مبنى  Monitoring and Evaluationاإلعداد لمشروع الطفولة المبكرة ) المراقبة والتقييم   (175)
 0اتحاد الطالب بالعجوزة ، البنك الدولى+ هيئة سيدا الكندية + برنامج الغذاء العالمى

23/8/2004  

ى فى التعليم  ، مبنى اتحاد الطالب بالعجوزة  ، هيئة المعونة لة : اتجاه مستقبلمالمناهج المتكا  (176)
 األمريكية + برنامج المدارس الجديدة.

21-23/8/2004  

األولمبياد العربى الثانى فى الكمياء ، جامعة القاهرة ، نقابة المهن العلمية +وزارة التربية والتعليم+   (177)
 وزارة التعليم العالى+ وزارة الشباب.

4-9/9/2004  

iEARN 10/9/2004، مدينة مبارك ، وزارة التربية والتعليم +   I EARNمشروع الشباب    (178)  
هيلتون دريم لند بمدينة أكتوبر ، وزارة التربية والتعليم +  I EARNاللجنة الستشارية لمشروع ،   (179)

I EARN. 
11-12/9/2004  

هيئة  –مركز سيتى  –ية كريتاس مشروع الدمج التعليمى مقر هيئة إنقاذ الطفولة بالزمالك ، جمع  (181)
 .إنقاذ الطفولة

14/9/2004  

، قاعة طه حسين بالوزارة  Education Reform Program (ERP)مشروع تطوير التعليم ،   (181)
 .USAID، الوزارة +

15/9/2004  

الرعاية المقدمة للنابغين ومدى مالءمتها لحتياجاتهم ، دار المشاه للقوات المسلحة ، الجمعية   (182)
 مة لرعاية النابغين.العا

16/9/2004  
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 تاريخه اسم المؤتمر م  
السماعيلية ، الوزارة / مشروع تطوير التعليم ،  –الملتقى األول للتنمية المهنية ، فندق إيتاب   (183)

Education Reform Program (ERP) 
22-24/9/2004  

أكتوبر  13-11 .مؤتمر التربية ومجتمع المعرفة ، المسرح الصغير بدار األوبرا  ، المجلس األعلى للثقافة  (184)
2004 

(185)  Civic Education Seminar  , HELTON – Golf –6 October City ( Amidst )  
11 – 13 October 2004  

أكتوبر  11-13
2004 

(186)  Civic Education Seminar , Escamilla Educational Center , AMIDEAST , 
12October , 2004  

2004أكتوبر  12  

(187)  Civic Education Seminar , Assuit University , AMIDEAST , October -
14 , 2004 

2004أكتوبر  14  

لمركزية الحكم واإلدارة ورشة عمل عن : سبل دعم تجربة صناديق التعليم بالمحافظات ، فندق   (188)
، برتامج  Education Reform Program (ERP)بيراميزا بالقاهرة ، مشروع تطوير التعليم ، 

 .المدارس الجديدة

14/12/2004  

تطبيق المعايير القومية للتعليم للمدرسة الفعالة والمشاركة المجتمعية من خالل التقييم ورشة   (189)
مدرسة مصرية ، دار المشاه بالقاهرة ، برنامج المدارس الجديدة الممول من الوكالة  50الذاتى فى 

 ز تطوير التعليم ( بالشراكة مع هيئة كير الدولية + مركUSAID األمريكية للتنمية الدولية )

18 -
23/12/2004  

الملتقى اإلقليمى العربى الثالث لخبراء وزارات التعليم العرب حول التعريف بالقانون الدولى اإلنسانى   (191)
 International Committee Of Theالمنعقد بالقاهرة ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ،  

Cross 

27 /11 – 2/12 
/2004  

القاهرة اتحاد الطالب بالعجوزة ، 0وموجهى مدارس األطفال فى ظروف صعبة  تدريب معلمىورشة   (191)
 منظمة اليونسكو مع الوزارة

2004ديسمير   

17/8/2003 ديوان عام الوزارة وزارة التربية والتعليم  عمل لمناقشة المعايير القومية للتعليمورشة   (192)  
العالمية لغير الناطقين بالفرنسية /  المنظمة جمهورية تونس المنتدى اإلقليمي لتعدد الثقافات  (193)

  0الفرانكفونية (مع وزارة التربية والتعليم المصرية 
7-11/9/2003  

أكتوبر ) فندق هيلتون الجولف (القاهرة  6مدينة EARN I المشاركة فى فاعليات الجتماع الثانى   (194)
 ،Regional Information Technology and Software Engineering Center   

أكتوبر  2 – 1
2003 

مؤتمر المرأة المسنة فى الوطن العربى .... الواقع والمأمول جامعة حلوان مركز الدراسات   (195)
  .الجتماعية بجامعة حلوان

12-
14/10/2003   

مشروع تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة  وزارة التربية والتعليم الوكالة الكندية قاعة طه   (196)
 لعام.بالديوان ا حسين

13/10/2003  

مشروع تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة  وزارة التربية والتعليم/ الوكالة الكندية التحاد   (197)
 .العام للطالب بالعجوزة

20/10/2003  

وزارة التربية بمصر  0لقاء وفد وزارة التربية والتعليم بالصين لتبادل تعليم اللغتين العربيو والصينية   (198)
  .المدينة التعليمية ، السادس من أكتوبروالصين ، 

23/10/2003  

جودة التعليم وتحسين المدرسة وزارة التربية والتعليم بمصر وبرنامج تحسين التعليم قاعة طه   (199)
  .ديوان عام الوزارة –حسين 

22-
23/11/2003   
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 قام بتحكيمها:بيان بالبحوث العلمية التي          عاشر ا : 
 م عنوان البحث الجهة التاريخ
م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  

 .البحوث التربوية
 وعالقته بالثقة بالنفس لدى أطفال رياض األطفال فوبيا الكالم

 في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية
(1)  

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

صعوبات تدريس مادة العلوم فى المملكة العربية السعودية ) 
 .سة وصفية(درا

(2)  

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

الب ذوي ـطالدور الوسائل التعليمية في تنمية مهارات 
 .الحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين

(3)  

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

  (4) .) ورقة عمل(واقع اإلشراف التربوي في ضوء مدخل التميز

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لطالب المرحلة البتدائية
 ) ورقة عمل(

(5)  

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

في ضوء  واقع الممارسات التربوية المعاصرة وسبل تطويرها
 مدخل إداره التميز

(6)  

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

  (7) الصعوبات التي تواجهه المعلم في التدريس

م2018 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

  (8) الشائعة تربية الناشئة على منهج التلقي وعدم نقل األخبار

م2019 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

دة للتربية الخاصة ومدى توفرها وفاعليتها في الخدمات المسان
 .مدارس بيشة

(9)  

م2019 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

  (10) الحوار وفن اإلقناع

م2019 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

رؤية  تحت ركيزة مراكز مصادر التعلمالدور المستقبلي ل
 2030 والتحول الوطني المملكة

(11)  

م2019 لنشر  SCP إلبداعامجلة رواد  
 .البحوث التربوية

خصائص  إعداد الخطة التشغيلية لمراكز مصادر التعلم في ظل
 .نمو الطالب ومعرفة الفروق الفردية بينهم

(12)  

 حادى عشر :السفر للخارج : 
 م جهة السفر التاريخ
، دعوة من مدارس النصر األهلية بجدة حضور اللقاء التربوى العام ب:  المملكة العربية السعودية  2012

 2012أداء فريضة الحج  و 
(1)  

يوليو 11- 5
2009 

الجمهورية السورية ) حلب ( : هيئة إنقاذ الطفولة  لحضور مؤتمر األطفال والشباب فى مدن 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا " التصدى لتحديات التعليم"

(2)  

مير فتو  14 -8
2006 

لتربية والتعليم ؛لحضور ورشة العمل التربوية عن نموذج التعلم المتمركز األردن ) عمان( : وزارة ا
   School biased reform حول المدرسة

(3)  

مايو  18 – 16
2005 

اإلمارات العربية المتحدة " إمارة دبى " : البنك الدولى + معهد إنماء المدن العربية ، نائبا عن 
تمر األطفال والشباب فى مدن الشرق األوسط وشمال األستاذ الدكتور / وزير التعليم ؛ لحضور مؤ 

  .أفريقيا " التصدى لتحديات التعليم" 

(4)  
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 م جهة السفر التاريخ
النماذح  زيارةSteps IIأمريكا ) فلوريدا( : الوكالة الكندية ) مشروع تطوير التعليم البتدائى   2006

  .التعليمية فى الوليات المتحدة األمريكية 
(5)  

نوفمبر  8-21
2004 

 Educational Administration Andمقدمة من الحكومة اليابانية  منحةاليابان: 
Educational الوكالة اليابانية الدوليةJapan International Cooperation Agency 

(Jica  ) 

(6)  

فى مؤتمر الدول الناطقة  ( مصرووزارة التربية والتعليم ) الجمهوريـــــــــــة التونسية  : تمثيل  2002
 .الفرانكفونية (  بالفرنسية )

(7)  

  (8)  1980المملكة العربية السعودية  :  أداء فريضة الحج   1980
1976-1980   (9) 0الجمهورية العربية اليمنية :  عضو البعثة التعليمية ) إعارة (  

 ثانى عشر : الجوائز والدروع وشهادات التقدير :
 م الشهادات و الدروع التاريخ

دة النسائية فى مراحل التحول المجتمعى لألمة العربية ، قيا) ال لدولى للمرأة القياديةالمؤتمر ادرع  م2020 فبراير
 .وأثرها فى نهضة األمم(

(1)  

فبراير  8-10
2020 

الريادية  قاآلفا العربى ) التعليم قضية وطن(المؤتمر الدولى الثانى لتطوير التعليم تقدير شهادة 
لمتطلبات نظم التعليم ماقبل الجامعى فى الوطن العربى فى ضوء مهارات القرن الحادى والعشرين 

 2030ورؤية 

(2)  

2020يناير  المؤتمر الدولى لتطوير التعليم بعنوان " المشكالت التربوية فى مرحلة التعليم قبل تقدير شهادة  
ا لالتجاهات المعاصرة ورؤية الجامعى فى الوطن ا  2030                                    لعربى وفق 

(3)  

أغسطس 
 م2019

) التحاد التطبيقات اإللكترونية فى تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. شهادة حضور دورة "
 للخدمات التعليمية (   AIM) مجموعةالعالمى للمدارس العربية اإلسالمية الدولية

(4)  

شهادة عضوية للتدريب والمدرب الدولى المعتمد )المؤسسة الدولية  للتدريب وللمدرب الدولى  2012
 المعتمد (.

(5)  

                                                                                       شهادة تقدير : الجمعية المصرية لصحة األسرة  ؛ تقدير ا لجهوده فى دعم الجمعية المصرية لصحة  2010
  0األسرة

(6)  

شهادة مشاركة : إيسيسكو + يونسكو بيروت+ اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم  2010
تكنولوجيا المعلومات والتصالت  هيئة تعليم الكبار مصر ، فى الندوة اإلقليمية حول استخدام وسائل

 0فى برامج تعليم الكبار فى الدول العربية

(7)  

  (8) 0                                                        مصر  ؛ تقدير ا لجتياز الدورة التدريبية عن اإلدارة الحديثة -شهادة تقدير : وزارة التنمية اإلدارية  2007
2006 Broward Convention Center Fort Lauderdale, Florida , USA Certificate 

Of Participation in International Congress For School Effectiveness And 
Improvement in a Global Learning January 3-6  

(9)  

                                                                                            درع الوكالة الدولية الياباانية + جامعة هوكايدو ؛ تقدير ا لجهوده فى إدارة مشروع تدريس العلوم  2006
   .والرياضيات بالمرحلة البتدائية

(11)  

                                                                                              شهادةالوكالة الدولية الياباانية + جامعة هوكايدو  ؛ تقدير ا لجهوده فى إدارة مشروع تدريس العلوم  2006
   .والرياضيات بالمرحلة البتدائية

(11)  
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( ضمن األوائل العشرة على  2006                                                          درع وزارة التنمية اإلدارية: تقدير الحصوله على ) مدير متميز  2006
  .مستوى الجمهورية

(12)  

                                                          معهد إعداد القادة للقطاع الحكومى  ؛ تقدير ا لجتياز الدورة  –قدير : وزارة التنمية اإلدارية شهادة ت 2005
 .التدريبية للترقية لوظيفة ) رئيس إدارة مركزية ( 

(13)  

القاهرة؛ لجتياز برنامج الدورة  –وزارة الستثمار  –شهادة تقدير : مركز إعداد القادة إلدارة األعمال  2005
   .ألولى حول تعزيز كفاءة اإلدارة الالمركزية للتعليمالتدريبية ا

(14)  

                                                                                             شهادة تقدير : كوديزاين للخدمات األستشارية ليمتد ؛ تقدير ا لحضور برنامج الدورة التدريبية األولى  2005
   .حول الجودة الشاملة بالمدارس

(15)  

ى مؤتمر األطفال والشباب فى شهادة مشاركة : اإلمارات العربية المتحدة " إمارة دبى "؛للمشاركة ف 2005
   .مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا " التصدى لتحديات التعليم"

(16)  

                                                                                       درع اليونسكو : الهيئة الدولية لليونسكو؛ تقدير ا لجهودكم فى إدارة مشروع المدرسة الصديقة  2005
 .لألطفال فى ظروف صعبة

(17)  

                                             لدين وزير التربية والتعليم ؛ تقدير ا بمناسبة خطاب شكر من األستاذ الدكتور / حسين كامل بهاء ا 2004
 تشكيل الوزارة تقديرا لجهودكم المخلصة فى مجال التربية والتعليم خالل الفترة التى عملتم معنا فيها 

(18)  

  Japan International Cooperation Agency-شهادة تقدير: الوكالة الدولية اليابانية 2004
(Jica ؛ ) دريبية المنعقدة باليابان عن :   لجتيازه الدورة التEducational Administration 

And Educational Management   

(19)  

 Ministry of Education in Japanشهادة تقدير:  وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى  
 Educational Administration؛لجتيازه الدورة التدريبية المنعقدة باليابان عن 

AndEducational Management 0 

(21)  

( Usaid شهادة تقدير : برنامج المدارس الجديدة الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 2004
                                                                                             بالشراكة مع هيئة كير الدولية + مركز تطوير التعليم؛ تقدير ا لمشاركتكم الفعالة فى فعاليات ورشة 

 المجتمعية العمل الخاصة بمجالى المدرسة الفعالة والمشاركة 

(21)  

                                                محافظ الوادي الجديد   ؛ تقدير ا لجهودكم الموفقة  -تقدير:  اللواء/ مدحت محمد عبد الرحمن  2003
 0ومساهمتكم البناءة فى تنمية المجتمع بمركز الداخلة ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية

(22)  

                                   ع الحكومى  ؛ تقدير ا لجتياز الدورة معهد إعداد القادة للقطا –شهادة تقدير:  وزارة التنمية اإلدارية  2003
  0التدريبية للترقية لوظيفة ) مدير عام ( 

(23)  

                                                                                           خطاب شكر من األستاذ الدكتور / حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم  ؛ تقدير ا لجهودكم  2003
يير القومية المخلصة والمتميزة التى بذلتموها سيادتكم مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد المعا

  .للتعليم 

(24)  

شهادة تقدير:  المجلس الشعبى المحلى لمركز الداخلة بالوادى الجديد ؛ لمساهمته الفعالة فى    2003
 0إنشاء المركز الستكشافى للعلوم بالوادى الجديد 

(25)  

فع مستوى                                         الوادى الجديد  ؛ تقدير ا لمساهمته  فى ر  –شهادة تقدير:  اإلدارة الجتماعية بالداخلة  2003
 0األداء وتحقيق مبدأ الجودة بالجمعية الخيرية للمساعدات الجتماعية 

(26)  

شهادة تقدير:  قصر ثقافة موط الوادى الجديد ؛ لجهوده المشرفة فى إعداد وتنفيذ البرنامج الثقافى  2003
 بقصر ثقافة الداخلة 

(27)  
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                                  ؛ تقدير ا للمجهودات الفعالة فى حل شهادة تقدير: مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد   2003
مشكالت المعلمين، والسعى الواعى فى تفعيل دور المجتمع المحلى ، ودور مجلس اآلباء والمعلمين 

  0فى إثراء العملية التعليمية من خالل أمانة وعضوية النقابة الفرعية للمعلمين بالوادى الجديد 

(28)  

الوادى الجديد  ؛ لمساهمته الفعالة فى إنشاء  –الداخلة شهادة تقدير:  مكتب رئيس مركز ومدينة  2003
 0المركز الستكشافى للعلوم بالوادى الجديد 

(29)  

شهادة تقدير وزارة التربية والتعليم بالقاهرة  ؛ لجهوده المشرفة فى مجال التعليم و حصوله على  1999
 0الدكتوراه 

(31)  

  (31) 0                                            ؛ لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهورية شهادة تقدير:  نقابة المهن التعليمية بالقاهرة  1999
  (32) 0                                                                                           درع النقابة  :  نقابة المهن التعليمية بالقاهرة ؛ لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهورية  1999
  (33)                                                                                               شهادة تقدير: نقابة المهن التعليمية بالوادى الجديد ؛ لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهورية  1999
  (34)  .                                                                                   :  نقابة المهن التعليمية بالوادى الجديد ؛ لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهوريةدرع النقابة 1999
                                                                                     خطاب شكر اإلدارة الجتماعية الوادى الجديد  ؛ تقدير ا لمساهمته فى العمل الجتماعي وأدائه  1999

  .المتميز
(35)  

ء محاضرة بمقر الجامعة ضمن فعاليات المنتدى خطاب شكر الجامعة األمريكية بالقاهرة  ؛ إللقا 1999
  .الثقافى عن : ) أزمة اللغة العربية فى المجتمع العربى (

(36)  

خطاب شكر مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ؛ شهادة تقدير لتعاونه مع توجيه التربية  1998
ة والتعليم بالوادى الجديد  ؛ شهادة تقدير:  مجلس اآلباء والمعلمين بمديرية التربي1998الموسيقية 

تقديرا لجهوده المبذولة فى مجال التعاون مع مجلس اآلباء والمعلمين ، وجهوده فى مجال مسرحة 
  .الشعر

(37)  

شهادة تقدير:  إقليمجنوب  الصعيد الثقافى  بأسيوط ؛ لفوزه فى المسابقة األدبية فى مجال  1998
 .الدراسات والبحوث األدبية

(38)  

  (39)  .                                                                 نقابة المهن التعليمية ؛لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهورية   شهادة تقدير: 
  (41)  .                                                                                درع النقابة  : نقابة المهن التعليمية ؛لختياره معلم ا مثاليا على مستوى الجمهورية   1988
1984  
1986- 

  (41) 0                                                                               شهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد؛ تقدير ا لمتيازه فى عمله

شهادة تقدير:  اجتياز الدورة التدريبية لتعليم مهارة الضرب على اآللة الكاتبة ، وزارة اإلعالم  1981
  0 1981والثقافة بلواء صعدة بالجمهورية العربية اليمنية 

(42)  

ة خطاب تكليف إدارة التربية والتعليم بلواء صعدة بالجمهورية العربية اليمنية ، رأينا تكليفكم إلدار  1980
 0 1980مدرسة الزبيرى اإلعدادية الثانوية لما عهدناه فيكم من نشاط وقيام بالواجب

(43)  

 ثالث عشر : العمل مع الهيئات األجنبية : 
 الجهة والمشروع م

:  مشروع المدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة )أطفال الشوارع( تجريب  Unescoمكتب اليونسكو )بيروت(   (1)
 0ناحية المنهج والمواعيد لتوفير فرصة تعليم ثانية لألطفال في ظروف صعبة نموذج تربوي مرن من 

؛ لتحقيق كفالة احترام القانون الدولي  EHLاللجنة الدولية للصليب األحمر :  برنامج القانون الدولي اإلنساني   (2)
ئر الدينية أبان النزعات اإلنساني ، وحماية الجرحى والمرضي والغرقى إبان النزعات المسلحة ، وحق ممارسة الشعا

 0المسلحة 
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 الجهة والمشروع م
الدولية : لتقييم تجربة التعلم النشط والتعاون فى تقييم تجربة التعلم النشط بمحافظات ) الوادى الجديد  Careهيئة كير   (3)

  ـ أسيوط ـ بنى سويف ـ السويس( ، وتدريب كوادر الموجهين والمتابعية لتقييم التجربة فى المحافظات المختارة للتجريب
  0الدولية : دراسة نظرية وميدانية حول األنشطة الالصفية Care هيئة كير   (4)
) اليابان( : مشروع تحسين رعاية الطفل ، وبرنامج المتطوعين اليابانيين عبر البحار+   Jaicaهيئة جايكا الدولية   (5)

 -اإلسماعيلية -ت ) السويس السفارة اليابانية بمصر ؛ إلرسال متطوعين يابانيين الى مدارس ابتدائية بمحافظا
أسوان ( بغرض إدماج توجيهات عديدة فى مجال رياض األطفال والتعليم اإلبتدائى ، وإدماج  -كفر الشيخ  -بورسعيد 

 0توجيهات عديدة فى مجال رياض األطفال والتعليم اإلبتدائى 
رياضيات فى بعض المدارس التجريبية : ) اليابان( : تجريب نموذج لتدريس العلوم والJaicaهيئة جايكا الدولية   (6)

مدرسة السالم التجريبية ؛ لتدريب كوادر من الموجهين  –مدرسة رمسيس التجريبية  –بالقاهرة ) مدرسة محمد فريد 
والمعلمين فى المدارس للتجريب فى محافظة القاهرة ، وإيفاد بعثات إلى اليابان للوقوف على التجربة هناك ، وطبع 

  0لغة اإلنجليزية واللغة العربية ، وتوثيق نتائج المشروع دليل المعلم بال
: ؛ لتنمية مهارات المدارس فى تطبيق التعلم  Unesif( هيئة اليونيسيف ( Steps  Iمشروع دعم التعليم البتدائى   (7)

شاط على النشاط على مستوى الجمهورية بمدارس التعليم المجتمعى ، وتنمية مهارات المدارس فى تطبيق التعلم الن
  .مستوى الجمهورية بمرحلة التعليم البتدائى

(8)  USA CIDA - Canada  على مستوى الجمهورية بمدارس التعليم ،  القيادةلتنمية مهارات المدارس فى تطبيق
 0المدارس على مستوى الجمهورية بمرحلة التعليم البتدائى إدارات وتنمية مهارات 

ن مؤسسة موزايك) مشروع أمل ( : للتعلم النشط ؛ لتقديم طرق تدريس حديثة يتم أكاديمية تطوير التعليم بتمويل م  (9)
تطبيقها فى المرحلة البتدائية لبعض المدارس الحكومية بالمحافظات ، وتشجيع المشاركة المجتمعية لجعل التعليم 

) دعم Usaidلكندية خدمة ضرورة فى المجتمع المصرى، وتحسين المستوى التعليمى  فى المجتمع هيئة المعونة ا
( : ؛ لدعم التعليم البتدائى من خالل  جهود وزارة التربية والتعليم في الرتقاء بجودة  Steps  IIالتعليم اإلبتدائى ( )

التعليم البتدائي وتطبيق المعايير القومية مع اعتبار المدرسة وحدة تغيير ، واإلسهام فى زيادة القدرة المؤسسية 
ميع المستويات لتحقيق : تعليم فعال متمحور حول التعليم / إدارة مدرسة فعالة من خالل القيادة والتعليمية على ج

  .التعليمية / زيادة فرص المشاركة المجتمعية
) جايلو ( : لزيادة فرص التحاق البنات لتعليم ذات جودة ، وتحسين جودة التدريس Usaidهيئة المعونة األمريكية   (11)

، ودعم اإلدارة والقيادة ، وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة ، وتصميم نموذج للقرائية والتعلم فى المدارس 
  .يتناسب وظروف المجتمع المصرى لتعليم القراءة والكتابة

) تايلو ( : لستخدام التكنولوجيا لتحسين أداء التعليم باإلضافة الى مشروع األفالم Usaidهيئة المعونة األمريكية   (11)
 0قدمة قناة )ديسكفرى( للشراكة العلمية للتعليم الم

( مشروع نايل : لبناء قدرات مجالس األمناء لمدارس المشروع فى محافظات ) المنيا ـ قنا ـ Kfwالبنك اللمانى )  (12)
  .أسيوط ـ الفيوم

الموجهين والقائمين التقويم التربوى الشامل ؛ للمشاركة فى تدريب ) : (Erpمشروع  Usaidهيئة المعونة األمريكية   (13)
  .                                                                                                      على تنفيذ المشروع مركزيا و وميداني ا ، والستعانة بالخبرات األجنبية ؛ بما يتناسب مع واقع المدرسة المصرية

فى وضع  المشاركة: سياسة الحماية والعنف ضد األطفال ،  Save The Childrenهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية   (14)
فى وضع خطة لمكافحة التسرب وتصميم دليل  والمشاركة، العنف داخل المدارس األطفال من ستراتيجية لحمايةا

  .المدرسة للحماية ، مع التأكيد على ) مدونة السلوك (
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 رابع عشر : العمل مع الوزارات والهيئات المحلية :
 الجهة والمشروع م
، والوصول إلى س المجتمعية فى مصريل دور المدار ؛ لتفع Uneseifالمجلس القومى لألمومة والطفولة مع منظمة   (1)

  .جديدة فى المناطق األكثر فقرا واألشد حرمانا سصيغة مناسبة لتفعيل دور المدارس المجتمعية : بإنشاء مدار 
وزارة األسرة والسكان مع المجلس القومى لألمومة والطفولة : مشروع الحد من الفقر واستخراج األوراق الثبوتية ؛   (2)

  .تاحة وتحسين األوضاع القتصادية والجتماعية للنساء واألطفال والفتياتلزيادة الفرص الم
مشروع مكافحة التسرب تماعى والدولة لألسرة والسكان : وزارة التنمية اإلدارية ووزارات الداخلية والتعليم والتضامن الج  (3)

  .من التعليم والحد من ظاهرة التسرب فى المدارس
افحة الدرن ؛ يهدف الى نشر ثقافة مرض الدرن بمدارس التعليم الساسى ، وإبرام مذكرة وزارة الصحة : برنامج مك  (4)

 14تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لتحديد مسئوليات كل وزارة ، وتهيئة مدارس التربية والتعليم فى 
  .محافظة لتجريب المشروع 

يهدف الى عمل مسح قومى شامل على صحة الفم واألسنان على  وزارة الصحة : برنامج صحة الفم واألسنان ؛  (5)
  0مستوى الجمهورية ، واختيار مدارس ابتدائية وإعدادية فى عدد من المحافظات 

طنية وزارة الخارجية : مكافحة التجار بالبشر ، ووضع مقترح لمكافحة التجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الو   (6)
 ووضع مقترح لمكافحة التجار بالبشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية بوزارة الخارجية ،التنسيقية بوزارة الخارجية

وزارة التصالت : إنشاء أكاديمية التعلم عن بعد دراسة إنشاء أكاديمية التعلم عن بعد لذوى الحتياجات السمعية   (7)
 0والبصرية بمحافظتي ) القاهرة ـ الجيزة ( 

 المناهج التعليمية قوق اإلنسان : وضع خطة وزارة التربية والتعليم ) حقوق اإلنسان ( فىالمجلس القومى لح  (8)
 خامس عشر :العضويات :

 جهة العضوية م
 عضو نقابة المهن التعليمية  (1)
 عضو نقابة البحث العلمى  (2)
 سابقا ( -عضو المجالس القومية المتخصصة ) شعبة التعليم   (3)
 جامعة القاهرة )سابقا (  –ألطفال عضو مجلس إدارة كلية رياض ا  (4)
 عضو لجنة " الخط الساخن " لعمالة األطفال " سابقا (  (5)
 عضو لجان متعددة فى المجلس القومى لألمومة والطفولة   (6)
 عضو رابطة التربويين العرب  (7)
 عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس   (8)
 صعبة ) أطفال الشوارع ) سابقا (رئيس اللجنة المحركة الميسرة لألطفال فى ظروف   (9)
 عضو الجمعية المصرية للخط العربى  (11)
 نائب رئيس مجلس إدارة الخط العربى فى الوزارة ) سابقا (  (11)
 عضو نادى تجديف جامعة القاهرة  (12)
  0عضو مركز شباب الجزيرة الرياضى بالقاهرة   (13)
 عضوية المؤسسة الدولية  للتدريب وللمدرب الدولى   (14)

يم      ذ    ل  ٱل ع ظ  ا ء    و ٱَّلل   ذ و ٱل ف ض  ت يه  م ن ي ش  ل  ٱَّلل   ي ؤ                                                                             ل ك  ف ض 
م د  َّلل    ر ب   ا"   ر  د ع و اه م  أ ن  ال ح  م    و آخ  ال  ا س  م  ف يه  ي ت ه  ت ح  م  و  ان ك  الل ه  ب ح  ا س   10يونس : "  .             ل ع ال م ين                                                                                                                        د ع و اه م  ف يه 


