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 (1029) جحذًث -السيرة الزاجيت  

 نهلة سيد حسن حسن أبو عليوة الاسم

 تالىظيف

 تالحالي

 أستار

 التربية المقارنة واإلدارة التربوية يالقسم العلم

 اليشاط   م

 
ً

 .ياملحل – يألافشيق – العشبي -الذولي مهام على املستىي  أول

2  ممكلااة -باامركز ا جرماامكلد رلدزجساامت جرللياام  أ للذممامرللم ك-العملللالملممة للعاالع للللعاال للع  لع
 1/8/1111جرى 6/01/8112 كن جركلك خمرد

 

1   جرااى 9/8/8108ساالطنة عكاامن كاان -جممعللعاال للةقمناسللمل  –ب ليااة جربزبيااة  ا ذرللم زائا لل
14/7/1111. 

3  وحادة جربخطايط جتسابزجبيمد،، "ذق ل ا لم متا نظماالقلل لالم لةلعاالذعةللماالعلمل " كشزوع بحثد 
 .8112 واجزة جربلليم جرلمرد

 إ ذ اذلجلعامقذ لعالذلقلقاذ مفؤاالف صالم زاااللذلمجمتاالخمصعاف امؤ  متا"اكشزوع بحثد
 .8112 واجزة جربلليم جرلمرد وحدة جربخطيط جتسبزجبيمد، ،"االذعةلماالعمل 

  

 :تمهام على مستىي الجامع اثاهيً 

2  

1  عضى مجلس الجامعت لشؤون التعليم والطالب 

3   

 
ً
 :تالكليمهام على مستىي  اثالث

  

   1114/1116جركشمز ة  لضو فد رمنة شئون خدكة جركمبكع وبنكية جربيئة كن. 
 1111/1112جركلمكل عمم  جركشمز ة  لضو فد رمنة. 
  111111/1112جربخطيط جتسبزجبيمد بوحدة ضكمن جرمودة بمر ليةجركشمز ة  لضو فد رمنة. 
  1111/1112جركشمز ة  لضو فد  نبزول جردبلوم جرلمم بمر لية عمم. 
  
 

 :التذسيس

 تالفشق تالشعب اسم املقشس  م
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2  الشابعه متىىعه جإلدجزة جربلليكية وجركدزسية 

1  شابعتال متىىعت جربزبية جركقمزنة 

3    الشابعت متىىعت نظمم جربلليم 

  جرسلوك جربنظيكد   

  جربنكية جركهنية   

  جألهدجف جربزبوية   

  أصول جربزبية   

  دبلىم منهى دساساث عليا ، ة نظزيمت جإلدجزة جربلليكي 

  دبلىم منهى دساساث عليا نظزيمت وعكليمت إدجزة جرفصل 

  منهى دبلىم دساساث عليا جإلدجزة جركدزسية كقمزنة 

  دبلىم منهى دساساث عليا جربشزيلمت جربزبوية 

     

 تالطالبي تألاوشط

2   اللجىت الثقافيت باجحاد الطالب 1029جىظيم هذوة الاسعافاث ألاوليت اكتىبش 

1  جىظيم أوشطت جشفيهيت وحىالت وسعاًت طالب فى إطاس أعمال وكالت الكليت لشؤون التعليم والطالب 

3   بالتعاون مع وحذة متابعت الخشيجين 1029هظيم ًىم الخشيجين املشاسكت فى 

   1029مششع الخذمت العامت لتجميل صالث الكليت بالحاصة الصيفيت 

   1022املهشحان التيشيطى لألسش الطالبيت 

 :ألاخشي  توالعلمي تالبحثي تألاوشط اسابعً 

 :تالشسائل العلميششاف على لا 

 تخاسج الجامع  تالجامع داخل اسم الباحث الذكتىساه

2     

1     

3     

 عذد الشسائل)     ( حماليإ

 تخاسج الجامع  تداخل الجامع اسم الباحث املاحستير

2  حلىان -كليت التربيت  محمذ أهىس حميذه  

1  حلىان -كليت التربيت  سالى عبذ التىاب  

3  حلىان -كليت التربيت  أششف ركش  هللا  
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 (   3عذد الشسائل)   حماليإ

 

 جاسيخ اليشش اليشش تحه عىىان البحث م

بطويز نظم إعدجد جركللم فد كصز فد ضوء خبزجت  2 2
 أمنبية كلمصزة"دزجسة كقمزنة"

جركؤبكز جرللكد جرحمدي 
بلنوجن"جرمودة -عشز

جرشمكلة فد إعدجد 
جركللم بمروطن جرلزبد 
ألرفية مديدة" لية 

 حلوجناجربزبية.ممكلة

1003 

جامعة حلوان ودورها في تنمية وعي الطالب بقضايا  
 المجتمع في ضوء بعض الخبرات األجنبية "

جركؤبكز جرللكد جرثمند 
رلبيئة جربنكية جركسبدجكة 
ركنطقة حلوجن )زؤية 

 بيئية( 

1002 

لتفعيل الشراكة بين كليات التربية ومدارس تصور مقترح  
 بمصر في ضوء بعض الخبرات األجنبية التعليم العام

جركؤبكز )جردورد جألول( 
 - لية جربزبية بقنم–

 ممكلة منوب جروجدي

1002 

في التربية المدنية وإمكانية االستفادة  تجارب عالمية متميزة 
 المواطن المصري. منها في إعادة صياغة

كملة "دزجسمت بزبوية 
 لية -وجمبكمعية"

 ممكلة حلوجن-جربزبية

1002 

نظمم كقبزح إلعدجد كللكة زيمض جألطفمل عن ُبلد رلصم  
وضلمف جرسكع بمكهوزية كصز جرلزبية فد ضوء جرخبزة 

 جألكزي ية

–كملة جرللوم جربزبوية 
 -1111عدد خمص 

جركؤبكز جردورد جرسمبع 
بلنوجن"جربلليم فد كطلع 

-جألرفية جرثمرثة:جرمودة
جربللم كدى -جإلبمحة
-14جرحيمة"

 1118يوريو15

1020 

 إل ا ةاذغلل ااألف ا بصوز كقبزح  
نم مجاابكدجزس جربلليم جرثمنوي جرلمم فد كصز بمسبخدجم 

 أ  م 

جرلدد -كملة" جربزبية"
) جرماء 133

ا1111جرثمند(كمزس
ممكلة - لية جربزبية،

 جألاهز.

1020 

 1022 لية كملة بطويز سيمسمت إعدجد وبدزيب جركللم جرلزبد فد ضوء خبزة  
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جربزبية،عدد أ بوبز  جتبحمد جألوزوبد
)جرماء 1111

جرثمرث، لية جربزبية 
 (ممكلة بند سويف

دراسة مقارنة لتطبيقات إدارة المعرفة في بعض المؤسسات  
الجامعية اآلسيوية وإمكانية االستفادة منها في مصر 

 والمنطقة العربية.

كملة جربزبية،جرمكلية 
جركصزية رلبزبية 
جركقمزنة وجإلدجزة 

جربلليكية)عضو 
جركملس جرلمركد 
رمكليمت جربزبية 

،جرسنة 28جركقمزنة(جرلدد
 زجرسمدسة عشز،فبزجي

1023 

بك ين كللكد جركدجزس جرثمنوية جرلمكة بمرقمهزة جر بزى ربحقيق  
 جرباجكهم جربنظيكد"دزجسة كيدجنية"

كملة جربزبية،جرمكلية 
جركصزية رلبزبية 
جركقمزنة وجإلدجزة 

جربلليكية)عضو 
جركملس جرلمركد 
رمكليمت جربزبية 

،جرسنة 31،جرلددجركقمزنة(
 جرسمدسة عشز،جبزيل

1023 

 رلقيمدجت جأل مديكية جإلسبزجبيمية ةديمقجر بنكية كهمزجت 
جركصزية فد ضوء بطبيقمت بلض جرممكلمت  متمرممكلب

 جألمنبية

-كملة  لية جربزبية
 ممكلة حلوجن

1023 

 تاملشاسك تاملىظم تالجه املؤجمشاث: خامًسا

2   االعذمم ا ضلممناجل  ةابحت عناوجن  للن ا  لفجركؤبكز جرللكد جرثمرث عشز ر لية جربزبية"
 .8112 لنمل "،المؤ  متاالذعةلملعا

 ،ل ةاالذخقلقاجركؤبكز جرقوكد ربطويز جربلليم جرثمنوي وسيمسمت جرقبول بمربلليم جرلمرد 
 . 8112كميو  اال ذ اذلج ، ئا ةاالذعةلماالعمل ا

 "8119ملم   المؤذم اال  ل ااأل لالةلذعةماعلنالعل اذللتارعم "صلنمععااللذعةمالةم لذقلل-
 جرككل ة جرلزبية جرسلودية.-كدينة جرزيمض

 "جرمكلياة جركصازية رلبزبياة جركقمزناة  منهجلعاالللثافل االذ لللعاالمقم نلع"جرندوة جرللكية بلناوجن
 .8108ينميز –ممكلة عين شكس –دجز جرضيمفة -وجإلدجزة جربلليكية
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 " الذعةلللللما الذللللل لثافلللل ا  لااالذلللللم اجركااااؤبكز جرللكااااد جرساااانوي جرحاااامدي وجرلشاااازين بلنااااوجن
ممكلاة عااين –دجز جرضايمفة -جرمكلياة جركصازية رلبزبياة جركقمزناة وجإلدجزة جربلليكياة-األ   لل ا"

 .1112نوفكبز–شكس 
 1116-1883ر لية جربزبية،ممكلة حلوجن كن  المؤذم اتاالعةملعاال ن لع. 

  

1   

3   

 .(../ سئيس مؤجمش /تسئيس حلس حضىس/ال )ببحث/ت املشاسك توطبيع ،له تاملىظم والجهت املؤجمش،ًزكش اسم 

 

 
 .(متذسب- )التذسيبت املهىي تالتىمي سادًسا

2  ال خصعاال  للعالقلم ةااللم  ب(ICDL)، جريونس و ك ببUNESCO،8112 جرقمهزة. 
 بطاااااااااويز كحباااااااااوى جرااااااااابللم جتر بزوناااااااااد moodle القةةةةةةةةةام ت  ال ةةةةةةةةةة ما  ،لجامعةةةةةةةةةة ا م    ةةةةةةةةةة ا

 .8112،جرقمهزةالهن س ة(

 بزنااامك  إ ا ةاالمقللل  اتااالل ذ  نللللع Blackboard  إدجزة جربللااايم جتر بزوناااد ممكلاااة جركلاااك خمراااد-
 .8101 ،جرككل ة جرلزبية جرسلودية-جركلك خمرد  ةممكل ،جرككل ة جرلزبية جرسلودية

  كن هيئمت  خقعاعمةلعاألس ممااإل ا ةاالذ ل لعالةلص لاعةىااالعذمم ااأل م لم كشزوع بطويز
 .8101 ،جرككل ة جرلزبية جرسلودية-واجزة جربلليم جرلمرد-طيبة ةدورية كبكياة، ممكل

  8100ممكلة حلوجن،- لية جربزبية -،وحدة ضكمن جرمودة  الذخقلقااال ذ اذلج. 

 جربحاث  1116:1111كان  بممكلاة حلاوجن ل امجاذنملعاس  اتاأعضمءاهل عاالذ  ل ا القلم ات(
 .جرفلمل( ضجردورد، جرلز  زجركقزز جرممكلد، جرنش مجرللكد، بصكي زجرللكد فد جربزبية، جرنش

 جرنشاااز 1112:1116بممكلاااة حلاااوجن قللللم اتلللل امجاذنمللللعاسللل  اتاأعضلللمءاهل لللعاالذللل  ل ا ال(
جرااادورد، جرموجناااب جركمرياااة وجرقمنونياااة فاااد جألعكااامل جرممكلياااة،إدجزة جرو ااات وجتمبكمعااامت،جربخطيط 

 جتسبزجبيمد، كهمزجت جرلزض جرفلمل، كهمزجت جتبصمل(.
1    

  شاسك فيها كمتذسب التي تجزكش البرامج التذسيبي
ً

 التذسيبجاسيخ /  التذسيب تحه ":شامال

 :املمىلتاملششوعاث  سابًعا 

2   

1   

 تاملمىل تعضى...( والجه /سئيس ي)باحث ت شاسك فبها مع ركش الصف التيوعاث جزكش املشش 

ا
ً
 خذمه املجتمع: تأوشط ثامى
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 الىذواث 2

جرمكليااة جركصاازية رلبزبيااة جركقمزنااة  منهجلللعاالللللثافلل االذ للللعاالمقم نللع"جرناادوة جرللكيااة بلنااوجن" .1 1
 .8108ينميز –ممكلة عين شكس –دجز جرضيمفة -وجإلدجزة جربلليكية

 )مذسب( التذسيب 3

وحباااااى 8100فاااااد جرفباااازة كااااان أ بااااوبز  "جرماااااودة جرشاااامكلة وجتعبكااااامد جأل اااامديكدباااادزيبد " بزناااامك   .1 
ممكلاااة حلاااوجن – لياااة جربزبياااة  -ركااادزجء جركااادجزس جرثمنوياااة بمكهوزياااة كصاااز جرلزبياااة 8108زفبزجيااا

 بمربلمون كع جربنك جردورد.
بإدجزة جرناهاة جربلليكية)كادجزس  8112ينميز  "جربقويم جرشمكل ركديزي جركدجزس" بدزيبد عن بزنمك   .1

 سمنت فمبيكم رلغمت(.
 8112قياامدجت جإلدجزيااة فااد جرفباازة نااوفكبز ة رلد عاان جتبصاامل جرفلاامل وعكلياامت جإلدجز بزناامك  باادزيب .2

 بإدجزة جرناهة جربلليكية)كدجزس سمنت فمبيكم رلغمت(.
كز اا بزبيااة طفال كاام  –ركللكاامت زيامض جألطفاامل وفقام رنظزيااة جراع مء جركبلااددة    د بزنامك  بادزيب .3

 .0996ممكلة حلوجن،  – بل جركدزسة  لية جربزبية 
 –ركللكااامت زيااامض جألطفااامل )زعميبااات وأساامريب جربلمكااال كلااات فاااد جألرفياااة جرثاااامرثة( د بزناامك  بااادزيب .4

 .8112أغسطس، ، ممكلة حلوجن – لية جربزبية -كز ا بزبية طفل كم  بل جركدزسة 

 

 :أخشي  جاسًعا

   

 فى الىمىرج ةالىاسد ألاوشطتأوشطه شاسك فيها ولم جشد فى  أيجزكش 

 تالصف (تالذولي /ت )املحليت الجمعياث العلمي عاشًشا

  الجمعية المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية 

ي .( ف..//سكشجيرداسةإسئيس مجلس  عضى/)الصفت مع ركش  توالذولي توالاقليمي توالعشبي تواملىظماث املحلي تجزكش العضىي

 .الجمعياث والهيئاث


