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 (م9107) جدذيث -العيرة الزاجيت  

 أخمذ إظماغيل خجى الاظم

 أظخار التربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت تالحالي تالىظيف

 التربيت اإلالاسهت وؤلاداسة التربىيت ياللعم الػلم

 اليؽاط   م

 
ً

 .ياإلادل – يألافشيل – الػشبي -الذولي مهام غلى اإلاعخىي  أول

 9112مفش مً أهخىبش  –اإلاجلغ ألاغلى للجامػاث ووصاسة الخػليم الػالى  –مذيش مؽشوع جطىيش ولياث التربيت  0

 ، 9115ختى ظبخمبر 

اإلامٌى مً  بشهامج مذيش مؽشوع "الؽشاهت بين الجامػت واإلاذسظت لبىاء مجخمػاث ألاكشان مً اإلاخػلمين"  9

 إيشاظمىط + الخابؼ لالجداد ألاوسوبي.

 :تمهام غلى معخىي الجامػ ازاهيً 

 .9112ختى هىفمبر  9119مذيش وخذة إداسة اإلاؽشوغاث بجامػت خلىان ، غىذ إوؽائها غام  0

 
ً
 :تاليليمهام غلى معخىي  ازالث

0   0771 –وهيل وليت التربيت بجامػت خلىان . 

9   9111أغعطغ  – 0772التربيت حامػت خلىان أغعطغ غميذ وليت، 

 :الخذسيغ

 تالفشك تالؽػب اظم اإلالشس  م

0     

9     

1     

 تالطالبي تألاوؽط

0   

9   

1   

 :ألاخشي  توالػلمي تالبدثي تألاوؽط اسابػً 

 :تالشظائل الػلميؼشاف غلى ؤلا 

 تخاسج الجامػ  تداخل الجامػ اظم الباخث الذهخىساه

ـاخب العيرة الزاجيت غلى  - ول يضاٌ -أؼشف  -0 0

غؽشاث الشظائل الجامػيت للحفٌى غلى 

 اإلااحعخير والذهخىساه فى : 

 وليت التربيت حامػت خلىان . -

 وليت التربيت حامػت الضكاصيم . -

 وليت التربيت حامػت الفيىم . -

 وليت التربيت حامػت ظىهاج )وحامػت حىىب الىادي( . -
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 الذساظاث والبدىر الػشبيت .مػهذ  -

هاكؾ غؽشاث الشظائل الجامػيت للحفٌى غلى  -9

اإلااحعخير والذهخىساه فى التربيت بغالبيت ولياث 

التربيت فى مفش ووليت التربيت الفىيت ووليت التربيت 

الشياضيت حامػت خلىان ومػهذ الذساظاث 

 والبدىر الػشبيت .

كام بخدىيم غذد مً سظائل اإلااحعخير بيليت  -1

التربيت والذساظاث ؤلاظالميت حامػت العلطان 

 ظلطىت غمان . -كابىط 

جدىيم الػذيذ مً البدىر والذساظاث للذوسياث  -2

اإلافشيت والػشبيت ، وغضىيت هيئاث جدشيش الػذيذ 

 مً اإلاجالث الػلميت .

 :يالبدث الػلم

 جاسيخ اليؽش اليؽش تحه غىىان البدث م

جطبيم هظام الخػليم ألاظاس ى الخػليم الثاهىي فى مفش بػذ  -0 0

 )بدث ميؽىس( . 0763 -اللاهشة  -صحيفت التربيت 

الجهاص  -إداسة اإلاذسظت الابخذائيت )مؼ أ . د . إميل فهمى(  -9

 )هخاب ميؽىس( .  0764 -اللاهشة  -اإلاشهضي للىخب الجامػيت 

 0765اللاهشة  -داس النهضت الػشبيت  -هظام الخػليم فى مفش  -1

 )هخاب ميؽىس( .

 0765اللاهشة  -داس النهضت الػشبيت  -فى التربيت اإلالاسهت  -2

 )هخاب ميؽىس( .

 -مداولث جطىيش حامػت ألاصهش ، دساظت جاسيخيت ووـفيت  -3

 )دساظت ميؽىسة( . 0765اللاهشة  -مجلت حامػت خلىان 

)هخاب  0771اللاهشة  -داس النهضت الػشبيت  -التربيت اإلالاسهت  -4

 ميؽىس( .

وجطبيله )بالؼتران مؼ أ . د . غبذ  ج، مىه التربيت اإلالاسهت -5

مىخبت النهضت اإلافشيت  -الغجى غبىد وأ . د . بيىمى ضحاوي( 

 )هخاب ميؽىس( . 0770اللاهشة  -

 -داس النهضت الػشبيت  -إلداسة الخػليميت اإلالاسهت لهدى غلم  -6

 )هخاب ميؽىس( . 0770اللاهشة 

مىخبت النهضت  -الىفاءة الخاسحيت للخػليم ألاظاس ى فى مفش  -7

 )هخاب ميؽىس( . 0770اللاهشة  -اإلافشيت 

مىخبت النهضت اإلافشيت  - (مؼ آخشيً)إداسة اإلاذسظت الابخذائيت  -01

 . )هخاب ميؽىس(0770
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اللاهشة  -مىخبت النهضت اإلافشيت  -أـٌى التربيت )مؼ آخشيً(  -00

 )هخاب ميؽىس( . 0770

ٌى الاحخماغيت والثلافيت للتربيت )مؼ آخش(  -09 مىخبت  -ألـا

 )هخاب ميؽىس( . 0770اللاهشة  -النهضت اإلافشيت 

)هخاب  0779 -اللاهشة  -غالم الىخب  -جخطيط الخػليم  -01

 ميؽىس( .

 -اللاهشة  -غالم الىخب  -اإلاػىهت ألامشيىيت للخػليم فى مفش  -02

 )هخاب ميؽىس( . 0779

لذساظت غلم حػليم  لالخػليم الجامعى اإلافخىح ، مذخ -03

 0771اللاهشة  -ىخبت النهضت اإلافشيت م -الشاؼذيً اإلالاسن 

 )هخاب ميؽىس( .

 -مىخبت النهضت اإلافشيت  -ؤلاداسة الخػليميت وؤلاداسة اإلاذسظيت  -04

 )هخاب ميؽىس( . 0772اللاهشة 

 -الخػليم ألاظاس ى ؤلالضامى أـٌى هظشيت وخبراث أحىبيت  -05

 )هخاب ميؽىس( . 0772اللاهشة  -مىخبت النهضت اإلافشيت 

)هخاب  0774 -: ماضيه وخاضشه ومعخلبله  الخػليم فى مفش  -06

 ميؽىس( .

جشبيت الطفل وجيؽئخه الاحخماغيت )مؼ آخش( مىخبت النهضت  -07

 )هخاب ميؽىس( . 0774اللاهشة  -اإلافشيت 

اإلاشهض اللىمى  -جلىيم مباوى اإلاذاسط الابخذائيت فى مفش  -91

)دساظت  0774اللاهشة  -لالمخداهاث والخلىيم التربىي 

 ( .ميؽىسة فى هخاب

اإلاشهض اللىمى  - 0772/0773جلىيم الخػليم فى مفش  -90

)دساظت  0774 -اللاهشة  -لالمخداهاث والخلىيم التربىي 

 ميؽىسة فى هخاب( .

دساظت  -اإلاػىهاث ألاحىبيت للمؽشوغاث الخػليميت فى مفش  -99

 Foreign 0773 –باإلهجليزيت ملذمت إلى اليىوعىى 

Assistance to Education Projects in Egypt . 

 -اليىوعىى  -يش الىطجى غً : الخػليم الػالى فى مفش ش الخل -91

)دساظت فى هخاب ملذمت إلى اإلاؤجمش الػاإلاى غً  0776ماسط 

 ( .0776الخػليم الػالى 

هظام ملترح لخذسيب خشيجى ولياث التربيت الجذد كبل مماسظت  -92

وخذة جدعين الخػليم ، بىصاسة التربيت  -الػمل بالخذسيغ 

 . 0776فى مفش  والخػليم

 -اللاهشة  -داس الفىش الػشبى  -الخاسيخ الثلافى للخػليم فى مفش  -93
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 )هخاب ميؽىس( . 9111

 -داس الفىش الػشبى   -التربيت اإلاعخمشة والخػلم مذي الحياة  -94

 )هخاب ميؽىس( . 9111 -اللاهشة 

إداسة بيئت الخػليم والخػلم ، الىظشيت واإلاماسظت داخل الففل  -95

)هخاب  9110 -اللاهشة  -اس الفىش الػشبى د  -واإلاذسظت 

 ميؽىس( .

الخػليم وألاظشة ، اكخفادياث التربيت والخخطيط التربىي  -96

)هخاب  9119 -اللاهشة  -داس الفىش الػشبى   -وؤلاغالم 

 ميؽىس( .

الخػليم الجامعى اإلافخىح ، مً الخػليم باإلاشاظلت إلى الجامػت  -97

 )هخاب ميؽىس( . 9113 -اللاهشة  -غالم الىخب  -الافتراضيت 

 9111 -حامػت خلىان  -خعً خعجى ، نهش غطاء وييبىع خير  -11

 )هخاب جزواسي( .

 -ياث ، ألاصمت وجطلػاث اإلاعخلبل دذجطىيش الخػليم فى صمً الخ -10

 )هخاب ميؽىس( . 9112اللاهشة  -مىخبت النهضت اإلافشيت 

اس د -طبػت زالثت مضيذة  -ؤلاداسة الخػليميت وؤلاداسة اإلاذسظيت  -19

 . 9113 -اللاهشة  -الفىش الػشبى 

 -داس الضهشاء لليؽش والخىصيؼ  -إداسة سياض ألاطفاٌ )مؼ آخش(  -11

 )هخاب ميؽىس( . 9115 -اإلاملىت الػشبيت العػىديت  -الشياض 

 

 –اللاهشة –غالم الىخب  –إداسة اإلاذسظت و إداسة الففل  -12

9117 . 

 

جطىيش ولياث التربيت وبشامج إغذاد اإلاػلمين فى اظتراليا و  -13

الذٌو آلاظيىيت وألافشيليت،مىظىساث مىهجيت وهمارج 

 . 9100-غالم الىخب اللاهشة  –جطبيليت 

 

هظم جشبيت اإلاػلم وجىميخه اإلاهىيت فى الذٌو ألاوسبيت و ألامشيىيت  -14

 . 9100-اللاهشة-غالم الىخب –

 

عى اإلالاسن ،حامػاث اإلاعخلبل و الخػليم الػالى و الجام -15

غالم  –اظتراجيجياث الخطىيش هدى مجخمؼ اإلاػشفت ) مؼ آخش ( 

 . 9100 –اللاهشة  –الىخب 

 

 -الجامػت والخىميت البؽشيت ،أـٌى هظشيت و خبراث غشبيت و أحىبيت -16
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 . 9109-اللاهشة –غالم الىخب  –)مؼ آخش( 

غفش الػىإلات ،إغذاد اليؾء جذويل الخػليم الابخذائى و الثاهىي فى -17

                                  9109-اللاهشة –غالم الىخب –لىلىج مجخمؼ اإلاػشفت 

                          

 تاإلاؽاسه تاإلاىظم تالجه اإلاؤجمشاث: خامًعا

 بػىمىان 0764ديعممبر  –اإلاؤجمش ألاٌو للخطبيليين غً جطىيش الخػليم الفجى فى مفش  -0 0
ً
، وكمذمذ بدثما

"الاجفماٌ بمين الخػلميم الفمىاىى فممى مفمش واإلاؤظعماث الخػليميمت ألاخممشي فمى ضمىء بػم  الاججاهمماث 

 الػاإلايت اإلاػاـشة" .

غام  –مؤجمش مػلم الخػليم ألاظاس ى الحاضش واإلاعخلبل ، الزي غلذجه وليت التربيت حامػت خلىان  -9

ت "دساظمممت جلىيميمممت لىظمممام جىهيمممل مػلممممى اإلاشخلمممت الابخذائيمممت فمممى ، وكممذمذ فيمممه الذساظمممت آلاجيممم 0764

 مفش " وهى أٌو دساظت غً هزا البرهامج .

 0765مؤجمش مػلم سياض ألاطفاٌ الحاضش واإلاعخلبل الزي غلذجه وليت التربيت حامػت خلىان غام  -1

 ، وكذمذ فيه دساظت غىىانها "جشبيت الطفل كبل اإلاذسظت فى مفش ".

،  0765ع خضممماسي جشبمممىي فمممى مفمممش ، وكمممذ غلذجمممه سابطمممت التربيمممت الحذيثمممت غمممام ممممؤجمش هدمممى مؽمممشو  -2

 وكذمذ فيه دساظت غىىانها "العياظاث الخػليميت فى مفش" .

اإلامممؤجمش العمممىىي ألاٌو للطفممممل اإلافمممشي ، جيؽممممئخه وسغايخمممه ، الممممزي غلمممذه مشهممممض دساظممماث الطفىلممممت  -3

وعمممماهيت فممممى جشبيممممت الطفممممل فممممى ، وكممممذمذ فيممممه دساظممممت غىىانهمممما "ؤلا 0766بجامػممممت غممممين ؼمممممغ غممممام 

 مفش" .

المممزي غلممممذه اإلاشهممممض  Educational Policies Alternativesممممؤجمش بممممذائل العياظممماث الخػليميممممت  -4

-97والىوالمت ألامشيىيمت للخىميمت الذوليمت فمى الفتمرة ممً  BRIDGES Egyptاللىمى للبدىر التربىيمت و 

 )ملشس إخذي حلعاث اإلاؤجمش( . 0767يىايش  10

 0767سؤيت هلذيت للفىش التربىي الػشبى ، المزي غلذجمه سابطمت التربيمت الحذيثمت فمى يىليمى  مؤجمش هدى  -5

)اإلاؽمماسهت ببدممث( ، غىىاهممه :"جخفممي  ظممىىاث التربيممت والخػلمميم باإلاذسظممت الابخذائيممت دساظممت هلذيممت 

 للعياظت الخػليميت فى مفش" .

 Standards of Excellence for Teacher Education the ICETL/Unesco Interregionalمؤجمش :  -6

Seminar – Cairo, Egypt December 16-20, 1989 . 

اإلاممممممؤجمش العممممممىىي الشابممممممؼ للطفممممممل اإلافممممممشي ، بػىممممممىان :الطفممممممل اإلافممممممشي وجدممممممذياث اللممممممشن الحممممممادي  -7

، وكممذ 0770إبشيممل  11-95والػؽمشيً الممزي غلممذه مشهممض دساظمماث الطفىلممت بجامػمت غممين ؼمممغ مممً 

 غىىاهممه :"دساظممت
ً
جلىيميممت للىفمماءة الخاسحيممت لىظممام إغممذاد مػلممم الخػلمميم ألاظاسمم ى فممى  كممذمذ بدثمما

 مفش" .

 99-91مممؤجمش " التربيممت والىظممام الػممماإلاى الجذيممذ ، الممزي غلذجممه وليمممت التربيممت بجامػممت غممين ؼممممغ  -01

ياث( . 0779يىايش   )ملشس لػذد مً الجلعاث ، وغضى لجىت ـياغت الخـى

لمممىم الحاظمممب وجطبيلاجمممه الػلميمممت والاحخماغيمممت ، مشهمممض اإلامممؤجمش المممذولى العمممابؼ غؽمممش لإلخفممماء ، وغ -00

، اإلاؽمممماسهت ببدممممث ،  0779إبشيممممل  91-06الحاظممممب الػلمممممى بجامػممممت غممممين ؼمممممغ وحامػممممت خلممممىان 

غىىاهمممه :"الخخطمممميط لحمممل مؽممممىالث مبممماوى الخػلمممميم الثممماهىي فممممى مفمممش فممممى ضمممىء أدبيمممماث الخخطمممميط 
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 والخبراث ألاحىبيت" .

لتربيمممت اإلالاسهمممت وؤلاداسة الخػليميمممت غمممً : وليممماث التربيمممت فمممى المممىطً اإلامممؤجمش ألاٌو للجمػيمممت اإلافمممشيت ل -09

 ملشس غام اإلاؤجمش ، وسكت غمل افخخاخيت . - 0771 -الػشبى فى غالم مخغير 

 -ممممؤجمش وليمممت التربيمممت بجامػمممت أظممميىط غمممً : جطمممىيش البمممرامج التربىيمممت إلغمممذاد اإلاػلمممم بيليممماث التربيمممت  -01

 أـٌى التربيت . غضى اللجىت الخخففيت لبرامج - 0771

، وكمممذ 0772يىليمممى  –ممممؤجمش الخػلممميم وؤلاغمممالم ، وهمممى اإلامممؤجمش الشابمممؼ غؽمممش لشابطمممت التربيمممت الحذيثمممت  -02

 كذمذ فيه دساظت بػىىان :" الخيامل بين الخػليم وؤلاغالم" .

 –ممؤجمش التربىيمىن فمى مفممش ، اإلامؤجمش العمىىي الثمماوى غؽمش للعمم أـممٌى التربيمت بجامػمت اإلاىفممىسة  -03

 مػلب غلى بدىر الجلعت الثاهيت ، بػىىان : "مً إظهام التربىيين فى مفش" . – 0773ديعمبر 

غلممممذه مشهممممض طيبمممت للذساظمممماث التربىيممممت  –ممممؤجمش اججاهمممماث خذيثممممت فمممى التربيممممت ، الىظشيممممت والخطبيمممم  -04

وكمممذ كمممذمذ فيمممه دساظمممت بػىمممىان "اججاهممماث خذيثمممت فمممى ؤلاداسة الخػليميمممت" ، وهىممممذ  – 0774إبشيمممل 

 الػلميت للمؤجمش .غضى اللجىت 

ػممذ ، هظمخممه حامػممت اللممذط  -05 الاحخممماع الخىظيىمم ى للؽممبىت الػشبيممت للخػلمميم اإلافخممىح والخػلمميم مممً بة

وكمممممذ مثلمممممذ فيمممممه حامػمممممت خلمممممىان ، وكمممممذمذ  0774ألاسدن يىهيمممممى  –غممممممان  –اإلافخىخمممممت واليىوعمممممىى 

 
ً
 باللجىممت دساظممت بػىممىان : "الخبممرة اإلافممشيت فممى ميممذان الخػلمميم اإلافخممىح" ، واهخخبممذ غضممىا

ً
مؤظعمما

 الخىفيزيت للؽبىت .

اإلامممؤجمش الػلممممى الشابمممؼ للجمػيمممت  0774يىليمممى  –ممممؤجمش جىىىلىحيممما الخػلممميم بمممين الىظشيمممت والخطبيمممم  -06

اإلافمممشيت لخىىىلىحيممما الخػلممميم ، وكمممذمذ فيمممه دساظمممت بػىمممىان : " اظمممتراجيجياث جىىىلىحيممما الخػلممميم 

 لخطىيش الخػليم فى مفش" .

دممممذياث اللممممشن اللممممادم ، هظمخممممه الهيئممممت اللبطيممممت ؤلاهجيليممممت للخممممذماث مممممؤجمش ؤلاوعممممان اإلافممممشي وج -07

وكمممذمذ فيمممه دساظمممت بػىمممىان :" الخػلممميم اإلافممممشي  –ؤلاظمممىىذسيت  – 0774أغعمممطغ  –الاحخماغيمممت 

 والخدذياث الذاخليت والخاسحيت " .

اإلامؤجمش الػلممى العمىىي ألاٌو ليليمت سيماض ألاطفماٌ باللماهشة  –زلافت الطفل بمين الخػلميم وؤلاغمالم  -91

، وكذ كذمذ دساظت فى هذوة غىىانها : جىميت الابخياس والخفىير الػلمى للطفل اإلافشي  0774ظبخمبر 

. " 

اجدماد  –مؤجمش الاظتراجيجيت التربىيمت فمى الػمالم الػشبمى فمى ضمىء جدمذياث اللمشن الحمادي والػؽمشيً  -90

، وكمممممذمذ دساظمممممت غمممممً :  0773اللممممماهشة يىمممممايش  –، بملمممممش حامػمممممت المممممذٌو الػشبيمممممت اإلاػلممممممين الػمممممشب 

 "مشجىضاث لظتراجيجيت حػليميت غشبيت" .

اإلاؤجمش اللىمى غً اإلاػلم : إغذاده وجذسيبه وسغايخه ، غلذجه الجمػيمت اإلافمشيت للخىميمت والطفىلمت  -99

بػىمممىان : "جطمممىيش هظمممام إغمممذاد وكمممذمذ دساظمممت  0774همممىفمبر  –اللممماهشة  –ووصاسة التربيمممت والخػلممميم 

 اإلاػلم فى مفش فى ضىء الخبراث ألاحىبيت" .

هممذوة الجامػممماث الخاـمممت فممى المممىطً الػشبمممى ، غلممذها مىخمممذي الفىمممش الػشبممى بالؼمممتران ممممؼ حامػمممت  -91

، وؼممممماسهذ فمممممى همممممذوة سأظمممممها  0773ديعممممممبر  9 –همممممىفمبر  11اإلاغمممممشب  –الشبممممماط  –ألاخمممممىيً يمممممئيفشان 

ش الخػليم الػمالى بماإلاغشب ، وغشضمذ ف هما وسكمت غمً :"الجامػماث الخاـمت العيذ / إدسيغ خليل وصي

 العيىاسيى والاظتراجيجيت" .
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إبشيممل  –مممؤجمش الخػلمميم وجدممذياث اللممشن الحممادي والػؽممشيً ، غلذجممه وليممت التربيممت حامػممت خلممىان  -92

 غممممً أهجمممم 0773
ً
ى وكمممذمذ دساظممممت بػىممممىان :"اظممممتراجيجيت ملترخممممت لخطممممىيش الخػلمممميم فممممى مفممممش " فضممممال

 اإلالشس الػام للمؤجمش واإلاؽشف غلى إغذاده وجىظيمه .

 –غلذجه الجمػيت اإلافمشيت للتربيمت اإلالاسهمت وؤلاداسة الخػليميمت  –مؤجمش هظم الخػليم وغالم الػمل  -93

، وكمممذمذ وسكمممت افخخممماح اإلامممؤجمش غمممً سبمممط الخػلممميم بػمممالم الػممممل ، وهىمممذ اإلالمممشس الػمممام  0774يىمممايش 

 للمؤجمش .

غلذجممه وليممت التربيممت بجامػممت  –ػلمميم فممى الممىطً الػشبممى بممين ؤلاكليميممت والػاإلايممت مممؤجمش معممخلبل الخ -94

، وكمممممذمذ وسكمممممت الافخخممممماح غمممممً :  0774خلمممممىان بملمممممش حامػمممممت المممممذٌو الػشبيمممممت باللممممماهشة فمممممى إبشيمممممل 

"الخدذياث الذاخليمت والخاسحيمت ومعمخلبل الخػلميم" ، وهىمذ اإلالمشس الػمام للممؤجمش واإلاؽمشف الػمام 

 ظيمه .غلى إغذاده وجى

ممممؤجمش ومػمممشض البدمممش اإلاخىظمممط غمممً الخجذيمممذ والخمممذسيب غلذجمممه سابطمممت حامػممماث البدمممش اإلاخىظمممط  -95

، وكمممذمذ دساظمممت بػىمممىان : "سفمممؼ معمممخىي مػلمممم اإلاذسظمممت  0775مممماسط  –بمذيىمممت بممماسي ، بغيطاليممما 

 مؽشوع مفشي" . –الابخذائيت إلى اإلاعخىي الجامعى 

 –هظمخممممه حمػيممممت اإلاػلمممممين الىىيديممممت  –ن اللممممادم مممممؤجمش مالمممممذ اظممممتراجيجيت غشبيممممت للخػلمممميم لللممممش  -96

وكمذمذ فيمه دساظمت بػىمىان : "هدمى اظمتراجيجيت ملترخمت للخػلميم فمى الممىطً  0773إبشيمل  –الىىيمذ 

 الػشبى لللشن اللادم " .

غلذجمه وليمت التربيمت بجامػمت خلمىان بملمش حامػمت  –مؤجمش الخػليم مً أحل معمخلبل غشبمى أفضمل  -97

وهىممممذ اإلالممممشس الػممممام للمممممؤجمش واإلاؽممممشف الػممممام غلممممى إغممممذاده  0775ة إبشيممممل الممممذٌو الػشبيممممت باللمممماهش 

وجىظيممه ، وكمذمذ وسكمت افخخاخيممت غىىانهما : "المىطً الػشبمى ، خاضممشه ومعمخلبله ودوس الخػلميم فممى 

 جطىيشه" .

 –اإلاممؤجمش ؤلاكليمممى غممً الػممشب وغفممش اإلاػلىممماث ، وهظمخممه وصاسة الاجفممالث الخىوعمميت واليىوعممىى  -11

 وكذ ؼاسهذ فى حلعاجه الخاـت بالخػليم والخىىىلىحيا . 0775ى جىوغ ماي

اإلاىظمممممت الػشبيمممت للتربيمممت والثلافمممت والػلممممىم  –احخمممماع غمممً إوؽممماء حامػممممت غشبيمممت للخػلممميم اإلافخمممىح  -10

ػممذ ، وسأظممه الممذهخىس / غبممذ الػضيممض  بالؼممتران مممؼ الؽممبىت الػشبيممت للخػلمميم اإلافخممىح والخػلمميم مممً بة

 جىوغ . –اإلاىظمت العيبل هائب مذيش غام 

اإلامؤجمش الػلمممى الخممامغ للجمػيممت اإلافممشيت لخىىىلىحيما الخػلمميم ، بػىممىان : معممخدذزاث جىىىلىحيمما  -19

، وسكمممممت غمممممً : "إغمممممذاد اإلاػلمممممم فمممممى ضمممممىء اإلاعمممممخدذزاث  0775الخػلممممميم وجدمممممذياث اإلاعمممممخلبل أهخمممممىبش 

 الخىىىلىحيت" .

ؤلاداسة الخػليميمت ، بػىمىان أخالكيماث اإلاؤجمش العمىىي الخمامغ للجمػيمت اإلافمشيت للتربيمت اإلالاسهمت و -11

وكمممذمذ وسكمممت بػىمممىان : "اللممميم ألاخالكيمممت  –ملمممشس غمممام اإلامممؤجمش  – 0775يىمممايش  –ؤلاداسة الخػليميمممت 

ياث .  لإلداسة التربىيت " سئاظت حلعت الخـى

 – 0776اإلاؤجمش ؤلاكليمى الػشبى الخدضميري للممؤجمش الػماإلاى خمٌى الخػلميم الػمالى ، بيمروث ، مماسط  -12

 جلذيم دساظت بػىىان : "الخػليم الػالى فى مفش " .

ججاسب مػاـشه فى  –اإلاؤجمش العىىي العادط للجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت  -13

 ملشس غام اإلاؤجمش . – 0776يىايش  –التربيت والخىميت 
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 –وسػ غمل جدذيذ العياظاث والخطط اإلاعخلبليت للمشهض اللىمى لالمخداهاث والخلىيم التربىي  -14

 . 0776هىفمبر 

اإلاممؤجمش الػلمممى العممىىي العممادط ليليممت التربيممت بجامػممت خلممىان ، بػىممىان : هدممى حػلمميم غشبممى مخميممز  -15

 يه .ملشس غام اإلاؤجمش واإلاؽشف الػام غل – 0776مايى  –إلاىاحهت جدذياث مخجذدة 

جلذيم دساظت إلاشهض بدىر الؽشطت بىواديميت الؽشطت ، بىاء غلى جيليف سظممى ممً اإلاشهمض، بػىمىان  -16

"إغذاد سحل الؽشطت فى ظل جطىس الجشيمت اإلاىظمت وؤلاسهاب ، جفىس ملترح إلغذاد سحل الؽشطت 

 . 0776ظبخمبر  –الؽامل فى ضىء الىفاياث ألادائيت" 

ممممايى  –بيمممروث  –يش الخػلممميم مممما كبمممل الجمممامعى فمممى المممىطً الػشبمممى ممممؤجمش دوس وليممماث التربيمممت فمممى جطمممى  -17

جلمممممذيم وسكمممممت بػىمممممىان : " دوس وليممممماث التربيمممممت فمممممى جطمممممىيش الخػلممممميم كبمممممل الجمممممامعى ، الىاكمممممؼ  – 0777

 والطمىح" .

اإلاممؤجمش الػلمممى العممىىي العممابؼ ليليممت التربيممت حامػممت خلممىان ، بػىممىان : جطممىيش هظممم إغممذاد اإلاػلممم  -21

 –ملممشس غممام اإلاممؤجمش واإلاؽممشف الػممام غليممه  0777مممايى  –مممؼ مطلممؼ ألالفيممت الثالثممت  الػشبممى وجذسيبممه

 جلذيم وسكت غً : "معخلبل إغذاد اإلاػلم فى الػالم الػشبى" .

اإلامممممؤجمش العمممممىىي العمممممابؼ للجمػيمممممت اإلافمممممشيت للتربيمممممت اإلالاسهمممممت وؤلاداسة الخػليميمممممت ، بػىمممممىان ؤلاداسة  -20

، ملممممشس غممممام اإلاممممؤمش ، وجلممممذيم وسكممممت بػىممممىان : "ؤلاداسة  0777يىممممايش  –الجامػيممممت فممممى الممممىطً الػشبممممى 

ياث .  الخػليميت فى البالد الػشبيت ، الىاكؼ واإلاعخلبل" ، وسئاظت الجلعت الخخاميت والخـى

اإلاممؤجمش الممذولى ألاٌو ليليممت التربيممت بالضكمماصيم ، وغىىاهممه : دوس وليمماث التربيممت فممى الخىميممت البؽممشيت فممى  -29

 ، اإلاؽاسهت بىسكت غً : "التربيت والخىميت البؽشيت" . 9111بشيل إ –ألالفيت الثالثت 

اإلاؤجمش اللىمى الثاوى إلاشهض بدىر ودساظاث الخىميت الخىىىلىحيت بجامػت خلىان ، بػممىىان : جىميت  -21

سئاظمممممت حلعمممممت بػىمممممىان : "دساظممممماث جطبيليمممممت لىخمممممذاث حامػمممممت  – 9111مممممماسط  –مجخممممممؼ خلمممممىان 

 خلىان" .

امً للجمػيمممت اإلافمممشيت للتربيمممت اإلالاسهمممت وؤلاداسة الخػليميمممت ، التربيمممت والخػذديمممت اإلامممؤجمش العمممىىي الثممم -22

سئاظت حلعت  –جلذيم وسكت غممممل  –ملشس اإلاؤجمش  – 9111الثلافيت مؼ مطلؼ ألالفيت الثالثت يىايش 

ياث .  الخـى

واإلامؤجمش  مؤجمش الجمػيت اإلافشيت للذساظاث الىفعيت : اإلاؤجمش العادط غؽش لػلم المىفغ فمى مفمش  -23

اإلاؽمماسهت بىسكممت فممى هممذوة بػىممىان : "جطممىيش الخػلمميم فممى  – 9111يىممايش  –الػشبممى الثممامً لػلممم الممىفغ 

 مفش مذخل لبىاء الشخفيت" .

اإلامممؤجمش الػلممممى العمممىىي الثمممامً ليليمممت التربيمممت حامػمممت خلمممىان ، بػىمممىان : جطمممىيش ظياظممماث الخػلممميم  -24

ملممشس غممام اإلاممؤجمش  - 9111يىليممى  -وزممىسة اإلاػلىممماث والخممذسيب فممى الممىطً الػشبممى فممى غفممش الػىإلامماث 

 واإلاؽشف الػام غلى ؤلاغذاد والخىفيز .

الخػلممميم : "، جلمممذيم وسكمممت بػىمممىان  9110فبرايمممش  -اإلامممؤجمش الػلممممى العمممىىي العمممابؼ لخػشيمممب الػلمممىم  -25

 . "باللغت الػشبيت والخىميت البؽشيت

غلممذه مػهممذ الذساظمماث التربىيممت بالغشدكممت فممى الللماء الخمماؿ بخطممىيش بممشامج التربيممت الخاـممت ، المزي  -26

 جلذيم وسكت غً فلعفت حػليم روي الاخخياحاث الخاـت . - 9110ماسط 

وجلممممذيم  9119،  9110للمممماء( خمممالٌ غممممام  99الللممماءاث الخمهيذيممممت إلامممؤجمش جطممممىيش الخػلمممميم الثممماهىي ) -27
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 أوساق غما اهتهذ إليه لجىت وضؼ هظام للخػليم الثاهىي فى مفش .

العمممممىىي الخاظمممممؼ للجمػيمممممت اإلافمممممشيت للتربيمممممت اإلالاسهمممممت وؤلاداسة الخػليميمممممت ، بػىمممممىان ؤلاداسة اإلامممممؤجمش  -31

ملممممممشس اإلاممممممؤجمش وسئمممممميغ لجىممممممت  - 9110يىممممممايش  -الخػليميممممممت فممممممى الممممممىطً الػشبممممممى فممممممى غفممممممش اإلاػلىممممممماث 

ياث ، وإللاء ولمت الافخخاح .  الخـى

داسة الخػليميممممت بػىممممىان الجامػممممت اإلاممممؤجمش العممممىىي الػاؼممممش للجمػيممممت اإلافممممشيت للتربيممممت اإلالاسهممممت وؤلا  -30

وجلذيم وسكت غً الخػليم  -ملشس اإلاؤجمش  - 9119يىايش  -وكضايا اإلاجخمؼ الػشبى فى غفش اإلاػلىماث 

 الػالى فى مفش .

وسكت غمً  - 9111مايى  -الللاء الػلمى للجىت التربيت باإلاجلغ ألاغلى للثلافت ، بػىىان سواد التربيت  -39

 . أ . د . ظػذ مشس ى أخمذ

بػممذ زالزممت  ..ت واللغىيممت بمماإلاجلغ ألاغلممى للثلافممت ، بػىممىان طممه خعممين يممث ألادبظمماهممذوة لجىممت الذسا  -31

 . "طه خعين ؼيخ التربيت والتربىيين"، جلذيم دساظت بػىىان  9112فبرايش  -غلىد 

ػمممذ الثلمممافى فمممى البدمممث التربمممىي  -32 سط مممما -همممذوة لجىمممت التربيمممت بممماإلاجلغ ألاغلمممى للثلافمممت ، بػىمممىان : البة

ػذ الثلافى فى البدث التربىي . - 9112  اإلاؽاسهت فى حلعت اإلادىس الثالث : آلياث جفػيل البة

اإلاممؤجمش العممىىي الحممادي غؽممش للجمػيممت اإلافممشيت للتربيممت اإلالاسهممت وؤلاداسة الخػليميممت ، بػىممىان هظممم  -33

جلمممذيم  -ؤجمش ملمممشس اإلاممم - 9111يىمممايش  -جلمممىيم ألاداء اإلاذسسممم ى فمممى المممىطً الػشبمممى فمممى غفمممش اإلاػلىمممماث 

ياث. "الخػليمى التربىي  ءجلىيم ألادا"وسكت ، غً   ، وسئيغ لجىت الخـى

اإلاممؤجمش الػلمممى العممىىي الثالممث غؽممش ليليممت التربيممت حامػممت خلممىان ، وغىىاهممه : الجممىدة الؽمماملت فممى  -34

 مجلممذيم وسكممت غممً "كضممايا إغممذاد اإلاػلمم - 9111ممماسط  -إغممذاد اإلاػلممم بممالىطً الػشبممى للفيممت زالثممت 

 والجىدة اإلايؽىدة" .

اإلاؤجمش العىىي الثاوى غؽش للجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت ، بػىمىان: الخػلميم  -35

ياث . 9112يىايش  -غير الىظامى فى اللشن الحادي والػؽشيً   ، ملشس اإلاؤجمش وسئيغ لجىت الخـى

مممممالح التربمممممىي فمممممى مفمممممش  -36 ىفمممممىسة بالخػممممماون ممممممؼ مشهمممممض الذساظممممماث وليمممممت التربيمممممت باإلا -ممممممؤجمش آفممممماق ؤلـا

جلممممذيم وسكممممت ، بػىممممىان : "جطممممىيش هظممممام إغممممذاد اإلاػلممممم فممممى مفممممش ، سؤيممممت  - 9112أهخممممىبش  -اإلاػشفيممممت 

 مغايشة" .

اإلاممممؤجمش الػلمممممى العممممادط ليليممممت التربيممممت بممممالفيىم ، بػىممممىان : " الخىميممممت اإلاهىيممممت اإلاعممممخذيمت للمػلممممم  -37

 ذوة جطىيش بشامج إغذاد اإلاػلم .جلذيم وسكت فى ه - 9113إبشيل  -الػشبى" 

اإلاؤجمش العىىي الشابؼ غؽش للجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت ، بػىىان: الػىملت  -41

ياث . - 9114يىايش  -ومىظىمت الخػليم فى مفش والػالم الػشبى   ملشس اإلاؤجمش وسئيغ لجىت الخـى

اإلاممؤجمش الػلمممى الخممامغ للمجلمممغ اللممىمى للتربيممت ألاخالكيممت ، جىميمممت اللمميم والعمملىهياث مممً أحمممل  -40

 . "أخالكياث الخلذم"جلذيم وسكت غً  -ملشس اإلاؤجمش  - 9114فبرايش  -الخلذم 

 . 9114يىهيى  -وسؼت غمل غً مؽشوع اليادس الخاؿ للمػلم بشئاظت وصيش التربيت والخػليم  -49

لخامغ غؽش للجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت ، بػىىان جىهيل اإلاؤجمش العىىي ا -41

ممياث  -ملممشس اإلاممؤجمش  - 9115يىممايش  -الليمماداث التربىيممت فممى مفممش والػممالم الػشبممى   -سئمميغ لجىممت الخـى

 جلذيم وسكت غً : "جذسيب اللياداث الخػليميت فى مفش" .

ممممممى ممممممً أحمممممل الخىميمممممت ، هدمممممى ـمممممياغت اظمممممتراجيجيت ممممممؤجمش حامػمممممت غمممممين ؼممممممغ ألاٌو البدمممممث الػل -42



 
 

11 

 

جلممذيم وسكممت فممى وسؼممت الػمممل الثالثممت غممً " كضمميت إغممذاد اإلاػلممم بيليمماث  - 9115ممماسط  -جطبيليممت 

 التربيت ومخخفص ى التربيت الىىغيت" .

اإلامممؤجمش العمممىىي الخمممامغ إلاشهمممض حػلممميم الىبممماس بجامػمممت غمممين ؼممممغ بالخػممماون ممممؼ اإلاىظممممت الػشبيمممت  -43

 - 9115إبشيممممل  -ثلافممممت والػلممممىم والشوجمممماسي الممممذولى ، بػىممممىان اكخفممممادياث حػلمممميم الىبمممماس للتربيممممت وال

 سئاظت هذوة اكخفادياث مدى ألاميت.

اإلامؤجمش الػلمممى العممىىي الخمامغ ليليممت التربيممت حامػمت الضكمماصيم ، بػىممىان جطمىيش الخػلمميم فممى الممذٌو  -44

غممممً :"جطممممىيش أداء مؤظعمممماث إغممممذاد ، جلممممذيم وسكممممت  9115ممممماسط  -الػشبيممممت بممممين اإلادليممممت والػاإلايممممت 

 اإلاػلم فى الىطً الػشبى فى ضىء مػايير الجىدة والاغخماد ألاواديمى" .

 :"اإلاؤجمش العىىي إلاشهض جطىيش الخػليم الجامعى بجامػت غين ؼمغ ، بػىىان  -45

 سئيغ لىذوة غً اظتراجيجياث جطىيش الخػليم . - 9115هىفمبر 

 وسكت بػىىان : –مؤجمش لجىت التربيت باإلاجلغ ألاغلى للثلافت : التربيت وآفاق اإلاعخلبل  -    68

 .9116مايى  03-02 –مفش اإلاعخلبل ومعخلبل الخػليم 

وسكممت –اإلامؤجمش الػلممى الثماوى ليليمت التربيمت حامػمت ألاصهمش : الخػلميم الجمامعى ، الحاضمش و اإلاعمخلبل-47   

 .  9116مايى  07-06 –جى للخػليم الجامعىبػىىان :الخخطيط الاظتراجي

وصاسة التربيمممت و الخػلممميم ووصاسة الخػلممميم الػمممالى : اإلاؤجمشاللمممىمى لخطمممىيشالخػليم الثممماهىي وظياظممماث -51    

 وسكت بػىىان :جطىيش الخػليم الثاهىي وظياظاث اللبٌى بالخػليم  –اللبٌى بالخػليم الػالى 

فيت ومعخلبليت   . 9116مايى 96 –الػالى ،دساظت ـو

 وسكت بػىىان :  –لجىت التربيت باإلاجلغ ألاغلى للثلافت :هذوة ؤلاوعاهياث و الهىيت الثلافيت  – 50

 . 9116أبشيل  –الذساظاث اإلالاسهت و الهىيت الثلافيت 

 وليت التربيت حامػت خلىان : اإلاؤجمش الػلمى الذولى غً الاغخماد ألاواديمى ليلياث التربيت فى -59

 أبشيل –وسكت بػىىان : هظام ملترح لالغخماد ألاواديمى ليلياث التربيت فى البالد الػشبيت  – الػالم

9116  . 

 حمػيت غمذاء ولياث التربيت الػشب و حامػت طيبت : مؤجمش الاغخماد ألاواديمى ليلياث التربيت-51

 جدليليت فى ضىءوسكت بػىىان : مؽشوع جطىيش ولياث التربيت فى مفش ،دساظت  –بالىطً الػشبى 

 . 9117مايى  91-07 –اإلاذيىت اإلاىىسة  –مػايير الجىدة 

 الجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت و ؤلاداسة الخػليميت :اإلاؤجمش الػلمى العىىي العابؼ غؽش :-52

 وسكت بػىىان ، الخػليم فى حمهىسيت باهعخان –الخػليم فى الػالم ؤلاظالمى بين اإلاؤجلف واإلاخخلف 

 . 9117يىايش  93-92 –ؤلاظالميت 

 اليىوعىى : احخماع الخبراءؤلاكليمى خٌى جطىيش الخػليم الثاهىي )بػذ ألاظاس ى ( فى اإلاىطلت  -53

 أبشيل –معلط ،ظلطىت غمان  –وسكت بػىىان : جطىيش الخػليم فى مفش ،و خطت جىفيزه  –الػشبيت 

9117   . 

 وسكت بػىىان : الخىىيً الثلافى–اإلاجلغ ألاغلى للثلافت :هذوة البػذ ا لثلافى فى إغذاد اإلاػلم  -54

 . 9117- 7-92 –للمػلم بين ؤلاغذاد كبل الخذمت و زلافت اإلاذسظت همىظمت حػليم وحػلم 

 لجىدة ،اإلاؤجمش الػلمى الذولى ألاٌو الاغخماد وا–وليت التربيت الىىغيت ، حامػت اإلاىفىسة  -55

 . 9117-2-6-اإلاؽاسهت فى الىذوة ألاولى للمؤجمش  –سؤي و ججاسب 
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 –الجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت : اإلاؤجمش الػلمى العىىي الثامً غؽش  -56

 وسكت بػىىان :ظياظاث جطىيش الخػليم –اججاهاث مػاـشة فى جطىيش الخػليم فى الىطً الػشبى 

 . 9101فبرايش  4،5 –الثاهىي 

 اإلاجلغ الػشبى للتربيت ألاخالكيت : مؤجمش أخالكياث الؽباب الػشبى إلى أيً ؟ وسكت بػىىان -57

 .9101ماسط  –أخالكياث الؽباب الػشبى فى ظياكها اإلاجخمعى 

 اإلاىظمت الػشبيت للتربيت و الػلىم والثلافت : جطىيش بشامج الخػليم الجامعى فى الذٌو الػشبيت -61

 كخان :وس 

 جطىيش بشامج الخػليم الجامعى فى أمشييا الؽماليت . -

 أظغ و آلياث جطىيش بشامج الخػليم الجامعى الػشبى . -

 .  9101يىهيى  9-مايى  97 –دمؽم 

 مشهض حػليم الىباس بجامػت غين ؼمغ و اإلاىظمت الػشبيت للتربيت و الػلىم و الثلافت : مؤجمش – 60

 وسكت بػىىان : أهذمت ألاهذساحىحيا –اإلاىظماث غير الحىىميت و حػليم الىباس فى الىطً الػشبى 

 . 9101أبشيل  –اللاهشة  –الذوليت اإلالاسهت ،و جطبيلاتها الخػليميت فى البالد الػشبيت 

 -ظؼ غؽشالجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت و ؤلاداسة الخػليميت : اإلاؤجمش الػلمى العىىي الخا -69

الخػلمممممميم والخىميممممممت البؽممممممشيت فممممممى أفشيليمممممما . وسكممممممت بػىممممممىان : الخىميممممممت البؽممممممشيت و الخػلمممممميم فممممممى دٌو اللمممممماسة 

 .9100 5-7-اللاهشة  –ألافشيليت، دساظت جدليليت 

وسكمممت بػىمممىان : هيمممف هدممممى –يىمممايش  93اإلاجلمممغ الػشبمممى للتربيمممت ألاخالكيمممت : ممممؤجمش أخالكيممماث زمممىسة  -61

 . 9100ماسط  94 -مىدعباث الثىسة ؟ 

 وسكت بػىىان :الخىىيً –اإلاجلغ ألاغلى للثلافت ، لجىت التربيت : هذوة ألابػاد الثلافيت للتربيت -62

 . 9100-3-05اللاهشة  –الثلافى للطالب الجامعى 

 الجمػيت الػشبيت لخىىىلىحيا الخػليم ومػهذ الذساظاث التربىيت بجامػت اللاهشة : مؤجمش جدذياث -63

وسكممت بػىممىان : جىىىلىحيمما اإلاػلىممماث و الاجفممالث فممى الثممىساث  –الؽممػىب الػشبيممت والممخػلم ؤلالىترووممى 

 . 9100يىليى   96-95 –الػشبيت الخدشسيت 

 سئاظت اإلاؤجمش الػلمى العىىي الػؽشيً للجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت -64

 9109يىليى  –راليا غً الخػليم والخلذم فى آظيا و اظت

الخػليم في دٌو أمشييا الالجيييت، اإلاؤجمش الػلمى العىىي الثاوي والػؽمشيً للجمػيمت اإلافمشيت للتربيمت  -65

 . )الحضىس(9103اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت، يىايش 

"هظممممم الخػلمممميم ومجخمممممؼ اإلاػشفممممت" اإلاممممؤجمش الػلمممممي العممممىىص الخممممامغ والػؽممممشيً للجمػيممممت اإلافممممشيت  -66

 (اإلاؽاسهت بىسكت غمل: ......)9106يىايش  96 – 95للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت في الفترة 

 

 .(../ سئيغ مؤجمش /تسئيغ حلع حضىس/ال )ببدث/ت اإلاؽاسه توطبيػ ،له تاإلاىظم والجهت اإلاؤجمش،يزهش اظم 

 

 
 .(مخذسب- )الخذسيبت اإلاهىي تالخىمي ظادًظا

0   
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  ؼاسن ف ها همخذسب التي تالبرامج الخذسيبيجزهش 
ً

 جاسيخ الخذسيب/  الخذسيب تحه ":ؼامال

 :اإلامىلتاإلاؽشوغاث  ظابًػا 

0   مؽشوع "الؽشاهت بين الجامػت واإلاذسظت لبىاء مجخمػاث ألاكشان مً اإلاخػلمين" اإلامٌى مً  بشهامج

 )مذيش اإلاؽشوع(. إيشاظمىط + الخابؼ لالجداد ألاوسوبي

9   

 تاإلامىل تغضى...( والجه /سئيى ي)باخث ت ؼاسن فبها مؼ رهش الفف التيوغاث جزهش اإلاؽش 

ا
ً
 خذمه اإلاجخمؼ: تأوؽط زامى

 الىذواث 0

يىايش  97التربيت اإلالاسهت" هذوة غلميت بالجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت،  في" مىهجيت البدث  9

9100. 

 )مذسب( الخذسيب 1

 :أخشي  جاظًػا

إداسة مؽشوع سفؼ معخىي الىىى الفحى لخالميز اإلاذسظت الابخذائيت فى مفش باإلاؽاسهت بين وصاسة  -0 

التربيت والخػليم ووصاسة الصحت ، وحامػت واليفىهيا فى لىط أهجلىط ، بخمىيل هيئت اإلاػىهت 

 ألامشيىيت .

 للذساظاث الػليا  -إداسة وليت التربيت حامػت خلىان  -9
ً
 لليليت .وهيال

ً
 زم غميذا

 - 0772ؤلاؼشاف الػام غلى مؽشوع جلىيم اإلاذاسط الحىىميت ، الزي جم جىفيزه فى الفترة مً غام  -1

 حامػت خلىان واإلاشهض اللىمى لالمخداهاث والخلىيم التربىي . -م بالؼتران بين وليت التربيت 9111

 School - Based Trainingمذاسظهم جفميم هظام إلغذاد اللياداث اإلاذسظيت لخذسيب اإلاػلمين داخل  -2

 للىكىف 
ً
 اظخطالغيا

ً
، ووضؼ خطت لخىفيز الىظام ، وؤلاؼشاف غلى جذسيب اللياداث اإلاذسظيت جذسيبا

 غلى حذوي الىظام اإلالترح .

 اإلاؽاسهت فى الػذيذ مً بشامج الخذسيب ، ومنها : -3

 - 9111مذيش غام( إغىام  -وهيل وصاسة  -وصاسة جذسيب اللياداث الخػليميت بىصاسة التربيت والخػليم )وهيل أٌو  -أ

9119 . 

 جذسيب اللياداث ؤلاداسيت بىصاسة الؽباب . -ب

اإلاؽاسهت فى مؽشوع )جلىيم الفف الشابؼ الابخذائى( بمدافظاث الجمهىسيت الزي كام به اإلاشهض  -4

اإلاذسظيت فى إطاس اللىمى لالمخداهاث والخلىيم التربىي وجىلى مهمت الباخث الشئيى ى لخلىيم اإلاباوى 

 هزا اإلاؽشوع .

 -جخطيط بشامج جذسيب اللياداث الخػليميت فى غذد مً البالد الػشبيت وؤلاؼشاف واإلاؽاسهت فى جىفيزها  -5

 . 9119-0772حمػيت إداسة ألاغماٌ الػشبيت باللاهشة 

ولياث التربيت الىىغيت وسياض ألاطفاٌ بجمهىسيت مفش الػشبيت ، بلشاس وصيش  ءغضى لجىت جلىيم أدا -6

 الخػليم الػالى .

 أهخىبش . 4اإلاؤظى ى والتربىي حامػت  ءغضى فشيم جلىيم ألادا -7

 . 9111إداسة وخذة إداسة مؽشوغاث الخطىيش بجامػت خلىان غام  -01
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 جلىيم مؽشوع اإلاذاسط الىائيت فى ـػيذ مفش . -00

 الػذيذ مً مؽشوغاث جطىيش الخػليم فى مفش ، ومنها جطىيش الخػليم الثاهىي.اإلاؽاسهت فى  -09

 .9115ظبخمبر  - 9112وصاسة الخػليم الػالى هىفمبر  -إداسة مؽشوع جطىيش ولياث التربيت  -01

 فى الىمىرج ةالىاسد ألاوؽطتأوؽطه ؼاسن ف ها ولم جشد فى  أصجزهش 

 تالفف (تالذولي /ت )اإلادليت الجمػياث الػلمي غاؼًشا

  . سئيغ الجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت وؤلاداسة الخػليميت 

  فى  02غضى ؼػبت التربيت وغلم الىفغ بىواديميت البدث الػلمى )كشاس سئيغ ألاواديميت سكم

 . 9101ختى – 91/9/9110

  (9115لعىت  744)كشاس وصيش الثلافت سكم  –غضى لجىت التربيت باإلاجلغ ألاغلى للثلافت 

 9115- 9109 . 

  كشاس وصيش الثلافت سكم  –غضى لجىت زلافت اإلاىاطىت و خلىق ؤلاوعان باإلاجلغ ألاغلى للثلافت 

          9109لعىت . 

  كشاس وصيش الخػليم الػالى والبدث  –اللجىت الىطىيت لليىوعىى  –غضى اللجىت الفىيت للجىت التربيت(

 ( .07/4/9113بخاسيخ  0319الػلمى سكم 

 ضى مجلغ حىائض البدىر الػلميت بجامػت خلىان .غ 

  غضى لجىت وضؼ اظتراجيجيت حػليميت للخػليم الػام والجامعى والػالى )كشاس وصيش الخػليم الػالى والبدث

 ( .1/00/0764فى  764الػلمى سكم 

  فى  214)كشاس سئيغ الجامػت  –غضى لجىت ؤلاغذاد إلوؽاء اإلاىخبت اإلاشهضيت بجامػت خلىان

96/9/0773. ) 

  ( .95/01/0774فى  9710)كشاس سئيغ الجامػت  –غضى مجلغ اليؽش بهيئت داس اليؽش بجامػت خلىان 

  0777دمؽم  –غضى اإلاؤجمش الخىظيى ى لجمػيت غمذاء ولياث التربيت فى الجامػاث الػشبيت. 

  ػذ والخػليم اإلافخىح ، غمان ألاسدن  . 0774غضى مؤظغ للؽبىت الػشبيت للخػليم مً بة

  بخاسيخ  1117كشاس سئيغ الجامػت  –غضى مجلغ إداسة مشهض الخػليم باللغاث بجامػت خلىان

01/00/0775 . 

  ٌوصاسة الخػليم الػالى  –غضى لجىت دساظت ألاوضاع الشاهىت بيلياث التربيت الىىغيت وسياض ألاطفا– 

 ( .91/01/0775بخاسيخ  0921)كشاس وصيش الخػليم الػالى سكم 

 9111 – 0773إلاؤجمش الػلمى لجامػت خلىان ملشس غام ا . 

  9111 - 0775غضى لجىت جلىيم امخداهاث الثاهىيت الػامت . 

  أهخىبش ) كشاس وصيش الخػليم الػالى  4غضى لجىت جلىيم هظام الذساظت والامخداهاث بيليت التربيت بجامػت

 ( .3/4/9110بخاسيخ  614سكم 

  9112ألاميت وحػليم الىباس غام غضى لجىت اليؽش بالهيئت الػامت إلادى . 

  ( . 06/00/9112بخاسيخ  106غضى مجلغ إداسة مجمؼ اإلالً فهذ الخػليمى ) كشاس وصاسي سكم 

  غضى لجىت دساظت العبل الاكخفاديت والفىيت وؤلاداسيت إلداسة اإلاجمؼ الخػليمى الىمىرجى ببىس ظػيذ
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 ( .9112لعىت  36) كشاس مدافظ بىس ظػيذ سكم 

 إوؽاء وخذة لخطىيش الخػليم الػام بالواديميت الػشبيت للػلىم والخىىىلىحيا والىلل البدشي  غضى لجىت

– 9112 . 

 . ملشس لجىت وضؼ هظام الذساظت والامخداهاث بالخػليم الثاهىي 

  ختى آلان . 9112،  9111-0774غضى لجىت كطاع الذساظاث التربىيت باإلاجلغ ألاغلى للجامػاث 

 ٌى التربيت والتربيت اإلالاسهت  غضى اللجىت الػلميت معخىي ألاظاجزة اإلاعاغذيً باإلاجلغ  –الذائمت ـل

 ختى آلان . 9111 –ألاغلى للجامػاث 

  ٌى التربيت والتربيت اإلالاسهت  0776اإلاجلغ ألاغلى للجامػاث  –غضى لجان جدىيم البدىر الػلميت ـل

 ختى آلان . –

  ًاإلاجالث الػلميت الػشبيت : )مجلت حامػت مؤجت للبدىر اإلاؽاسهت فى جدىيم البدىر الػلميت بػذد م

 –الىىيذ / حامػت العلطان كابىط  –ألاسدن / مجلت دساظاث الخليج والجضيشة الػشبيت  –والذساظاث 

 اإلاملىت الػشبيت العػىديت( . –حامػت اإلالً ظػىد  –ظلطىت غمان / مجلت الػلىم التربىيت 

  واإلاىحهين واإلاذيشيً بىصاسة التربيت والخػليم ووصاسة ؤلاهخاج الحشبى .اإلاؽاسهت فى بشامج جذسيب اإلاػلمين 

 . الخذسيغ بذوساث إغذاد اإلاػلم الجامعى بجامػاث خلىان واللاهشة واإلاىىفيت 

  0779اإلاشهض اللىمى لالمخداهاث والخلىيم التربىي  –سئيغ الفشيم البدثى لخلىيم اإلاباوى اإلاذسظيت . 

 9111مايى  –ؽشوع جطىيش وإغادة هييلت ولياث التربيت وإغذاد اإلاػلم غضى اللجىت الاظدؽاسيت إلا . 

  فبرايش  –غضى وفذ حامػت خلىان إلى حامػت مشظيا بىظباهيا ، بشئاظت أ . د . سئيغ حامػت خلىان

0776 . 

  0775بجامػت بالى بئيطاليا  –غضى وفذ حامػت خلىان للمؤجمش الػلمى الذولى للجامػاث . 

  0776داس الفىش الػشبى مىز غام  –ظدؽاسيت لعلعلت اإلاشاحؼ فى التربيت وغلم الىفغ غضى اللجىت الا 

 ختى آلان .

 . غضى سابطت التربيت الحذيثت 

 . مذيش جدشيش مجلت التربيت ألاخالكيت التى يفذسها مجلغ التربيت ألاخالكيت 

 0773وؤلاداسة الخػليميت ،  سئيغ جدشيش مجلت التربيت التى جفذسها الجمػيت اإلافشيت للتربيت اإلالاسهت-

0776 . 

  9111-0772سئيغ جدشيش مجلت دساظاث جشبىيت واحخماغيت وسئيغ مجلغ ؤلاداسة ومؤظغ اإلاجلت . 

  9111-0773غضى هيئت جدشيش مجلت معخلبل التربيت الػشبيت . 

ي .( ف..//ظىشجيرداسةإسئيغ مجلغ  غضى/)الففت مؼ رهش  توالذولي توالاكليمي توالػشبي تواإلاىظماث اإلادلي تجزهش الػضىي

 .الجمػياث والهيئاث


