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 الهدف:
بمختلف      المعلمين  إعداد  بمستوى  الوصول 

التميز   إلى  والباحثين  العلمية،  تخصصاتهم 
البحوث  وإعداد  وإقليمًيا وعالمًيا،  محلًيا  والتنافسية 
البحثية   االستشارات  وتقديم  التربوية  والدراسات 

اوالتربوية يحقق  بما  البحوث ،  بمستوى  الرتقاء 
والدراسات المقارنة وتوجيه الباحثين نحو المجاالت 
البحثية الحديثة في التربية المقارنة واإلدارة التربوية  

 ومساعدتهم 
 

  التربية بكلية مساعد أستاذ

 حلوان جامعة

 شهاب الكريم عبد محمود لبنـــى

جيد جداً مع  بتقدير  ،اإلنجليزيةاللغة  في اآلداب والتربية : لبسانس2001 •

 ف مرتبة الشر
، بتقدير  مناهج وطرق التدريسص ، تخصدبلوم مهني في التربية :2002 •

 امتياز.
 داً جيد جالتربية، تخصص أصول التربية بتقدير عام  في: دبلوم خاص 2003 •
التوصية بطبع ، مع أصول التربية، تخصص ماجستير في التربية: 2006 •

 الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات 
 التخصص )التربية ، تخصص أصول دكتوراه الفلسفة في التربية :  2011 •

ممتاز مع التوصية بطبع قارنة واإلدارة التربوية(، بتقدير الدقيق: التربية الم

 . ة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعاتالرسال

الفترة من    في  األوروبيإدارة عدد من المشروعات الدولية الممولة من االتحاد   •
 وحتى تاريخه. 2012

 للدراسات المهنية  األمريكيمن المعهد  مدرب معتمد دولياً  •
 علمينمدرب معتمد من األكاديمية المهنية للم •
 إدارة األنشطة الدولية بمؤسسات التعليم العالى  •
 معتمد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتمادخارجى مراجع  •
  لتقويم المستمر بمؤسسات التعليم العالى.مراجع داخلى لنظم الجودة وا •
القبول بمؤسسات التعليم العالى بشعبة الدراسات والبحوث تطوير نظم    فيمشارك   •

 بوزارة التعليم العالى. 
 مراجعة وتطوير توصيفات برامج الدراسات العليا   •
 بكلية التربية/ جامعة حلوان  عضو مشارك فى أعمال تطوير التربية الميدانية •

•  

 

 ممتاز  العربية  •

 ممتاز اإلنجليزية •

 المهارات

 اللغـات

األنشطة  •

 الدولية

 الرسم •

 القراءة •

 ، مصرجدائق أكتوبر

(2911)  02 28162061 

Lubna_shehab@edu.helwan.edu.eg 

 الدورات 

 سة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريالخاص الترقيدورات  • التدريبية
األكاديمية الوطنية لمكافحة  من الكليات والقيادات بجامعة حلوان مديريتعزيز قدرات  •

   الفساد بهيئة الرقابة اإلدارية
مؤسسات ضمان الجودة   يمراجعتدريب  في األوروبيأفضل ممارسات االتحاد  •

   بالتعاون مع جامعة ستوكهولم بالسويد واالعتماد
بناء قدرات الباحثين الجدد لتقييم ونشر أثر التكنولوجيا على التعليم والتعلم بالمدارس   •

 طانية. بريبالتعاون مع جامعة هال ال والكليات بالجامعات
 من مركز القياس والتقويم بالجامعة  وإنشاء بنوك األسئلة اإللكترونيالتصحيح  •
  العاليلمؤسسات التعليم  الذاتي والتقويموتوصيف البرامج  المراجعة الخارجيةدورات  •

   المقدمة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
    انيةضمان جودة برامج الدرجات المشتركة بين الجامعات المصرية واأللم •
 للدراسات المهنية األمريكيبالمعهد  تدريب المدربين •
 بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية  الدوليةمشروعات الوإدارة كتابة  •
  لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج الرئاسي برنامج مودة •
 فولبرايت األمريكيةهيئة من  ستراتيجية التدويل بجامعة حلوانتخطيط ا •

 Wordاستخدام

 Wordبرنامج 

 PPTاستخدام
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 برنامج استخدام

M. Teams 

 مهام إدارية

نائب مدير مكتب العلاقات الدولية   •

 بجامعة حلوان 

قسم المشروعات الدولية   رئيس  •

 عة بالجام 

راكات والشبكات  رئيس قسم الش •

 الدولية بالجامعة 

بالخطة  منسق محور التدويل   •

 (2025 -2020الاستراتيجية)

مدير وحدة ضمان الجودة  نائب   •

 2014بالكلية 

•  

 


