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 (م9109 ًىليى) جدذًث -العيرة الزاجيت 

 خعام خمذي عبذ الحميذ العيذ الاظم

 ىس تدهأظتار  تالحالي تالىظيف

 التربىيت امللاسهت وإلاداسةالتربيت  ياللعم العلم

 تيميلعتلا  امللاسهت وإلاداسةالتربيت   ميكذلا صصختلا

 moc.liamtoh@a_masoh_rd بشيذ الىترووى  بياهاث التىاصل

 

 اليشاط م

 
ً

 .ياملحل، و يألافشيلي، و العشبو  ،يمهام على املعتىي الذول أول

0 
 جامعة  حلوان بتاريخ  ،بكلية التربية ، رئيس مجلس قدم البربية السقارنة واإلدارة البربوية

 م 8112

9  م 6002/6002سمطشة عسان من -جامعة الدلطان قابوس–بكمية التربية  اسبذاري زائر 

3   م.7002 -7002كمية التربية جامعة السمك فيرل ، ، العسل بالسسلكة العربية الدعودية 
4    اللجشةة البشدةيةية لاشةاش مذةروش الذةرانة بةض  لليةة البربيةة جامعةة السلة   يرةل و عضو فى

 .هـ3311/3311المتحدة االمريكية   Ohio State Universityجامعة أوهايوا بالواليات 

5  م7002  إلخبيار معلسض  السدارس السررية اليابانية بيرلسذاركة كخا. 
6   جامعة السمك فيرل  –بقدم التربية وعمم الشفس  لجشة تطوير الارامج األناديسيةعزهًا في

 م.7002م 7007
7   لجشة تطوير خطة الكلية وبرامجها في ضوش معايضر عزهًا فيTEAC –  جامعة السمك

 م.7007فيرل 
8   م. 7002 – 7002جامعة السمك فيرل  –مجلس قدم البربية وعلم الشفسعزهًا في 
9    م.7007جامعة السمك فيرل -لجشة الخطة اإلسبراتجية بقدم البربية وعلم الشفسعزهًا في 
01   م. 7002 -7000من  الجودة بقدم البربية وعلم الشفسلجشة  عزهًا في 
00   هـ0342/0342جامعة السمك فيرل تطوير نظام القاول بكلية البربية مقرر لجشة. 
09 

  نسشدق ع  محافظة القاهرة في إطار مذروش إصالح لليات البربية  العملFOER   الذي
 م.7002، يسهله صشدوق السعهنة األمريكية 

 :تعلى معتىي الجامعمهام  اثاهيً 

0 
  ر مذروش مرلز مرادر السعلومات البربوية بسرمديرERNIC  والتابع لسذروع تطهير كميات

 .مFOEP 7002-7002 التربية



 
 

8 

 

9 
  والتابع لرشدوق تسهيل التعميم  مذروش الدبلومة االفبراضيةنائب مدير  Online  2005-

 . م2006

9 
  مذروش تطوير األداش الشوعي ورفع لفاشة البخطيط السؤسدي في مسثل لجامعة حمهان فى

 م.7002( UNDPالجامعات العربية التابع لبرنامج األمم الستحدة اإلنسائى )

3 
 علي معتىي مدافظت اللاهشة والىلًاث املتدذة  الذرانة بض  الجامعة والسدرسةتفعيل ميعم ل ،

 . مFOER  9115-9116التابع ملششوع  الامشيىيت

 
ً
 :تاليليمهام على معتىي  اثالث

0 
 جامعة حلوان )دراسات تربوية –سجلة العلسية لكلية البربية هضئة تحرير ال عضو في 

 م.9132 ( واجتماعية

9 
  بكمية التربية جامعة حمهان لمعام   لجان" السقابالت الذخرية لطلبة الدرسات العليا"سئيغ

  .م7002/  7002الجامعى
3 

  "بهحدة ضسان الجهدة بكمية التربية جامعة حمهان لمعام معيار البخطيط االسبراتيجصى" ميعم
 م7002/7002الدراسى 

4   م8112/  8112فى العام الجامعىرئيس الكشبرول السرلزى. 

عزو فى لجشة الدضر وتشظيم االمبحانات للدبلوم العام مرحلة الدراسات العليا لليةة البربيةة جامعةة  5
 م9191/  9102حلوان 

6 
 م9106/9107للعام الذساس ى البخطيط االسبراتيجصى"  "بلجىت  عظى 

7 
 م9106/9107" للعام الذساس ى الاضئة وخدمة السجبسع "بلجىت  عظى 

8 
  بيليت التربيت حامعت خلىان للعام الذساس ى  لجشة" السقابالت الذخرية لطلبة الدرسات العليا"عظى فى

 م.  9106/9107

9 
  م. 9109/ 9108 السقابالت بالسدارس السررية اليابانية الخبيار السعلسض  والةياداتعظى بلجىت 

01 
 م .9102 شؤون الجودة بالقدم  سئيغ 

00 
  م 9109باللعم العلمى  ارامج الدلبوراهالجودة ل ميعم. 

09 
  م9107وليت التربيت حامعت خلىان ، لجشة السعامل عظى في. 

03 
  م7002/  7002لمعام الجامعى بوحدة ضسان  الجودة بالكليةداخلى مراجع.   

04 
  م7002/7002، كمية التربية جامعة حمهان  ألعسال وأنذطة الجودة بالقدممراجع . 

 :التذسيغ

 تالفشك تالشعب اظم امللشس  م



 
 

3 

 

0 
  جذسيغ ملشس "هظم التعليم باللغت احىبيت  

 م. 9191م/ 9109

جخصص التربييت الذبلىم الخاص 

امللاسهت الذوليت  بيليت التربيت حامعت 

 خلىان

 دساظاث عليا

9 
  " جذسيغ ملشس " مىاهج بدث متخصصت   

 م م.9109م/ 9108

الذسظاث العليا الذبلىم الخاص  

 جخصص إلاداسة التربىيت

 دساظاث عليا

3 
  جذسيغ ملشس"معاًير هيئت طمان حىدة التعليم

 م 9191م/9109والاعتماد وجطبيلاتها " 

ملشس جىميلى لطالب املاحعتير 

 جخصص الاداسة التربىيت

 دساظاث عليا

4 
  " م/ 9109جذسيغ ملشس "إداسة املىاسد البششيت

 م. 9191

الذبلىم املنهى  جخصص إداسة  

  مذسظيت  

 دساظاث عليا

5 
  ملشس"هظشياث الاداسة التعليميت " جذسيغ

 م .9109م/ 9108الذسظاث العليا 

الذبلىم املنهى  جخصص إداسة 

    مذسظيت  

 دساظاث عليا

6 
  املعاًير التعليميت ومؤششاث الاداء" بيليت التربيت"

 .م 9106حامعت خلىان 

) هظم طمان الجىدة الذبلىم املنهى

 والاعتماد(

 دساظاث عليا

7 
  ت إ " لغت التربيت  وليتلطالب التخصص " فيهجليًز

 .9106حامعت خلىان 

هظم طمان الجىدة )املنهي الذبلىم 

 والاعتماد(

 دساظاث عليا

8 
   ت فى التخصص "لطالب الذسظاث " لغت اهجليًز

 .م 9106 العليا بيليت التربيت حامعت خلىان 

الذبلىم املنهى جخصص التخطيط 

 الاظتراجيجى

 دساظاث عليا

9 
    "ومشىالث احتماعيت معاصشة "لطالب  كظاًا

 م. 9105-9109" وليت التربيت " 

الذبلىم العالى فى التىحيه والاسشاد 

الطالبى بيليت التربيت حامعت امللً 

 فيصل

 دساظاث عليا

01 
     علم الاحتماع التربىي "لطالب وليت التربيت " "

 م. 9105 – 9109

الذبلىم العالى فى التىحيه والاسشاد 

الطالبى بيليت التربيت حامعت امللً 

 فيصل

 دساظاث عليا

00 
  مبادئ التربيت "بىظام التعليم الالىترووي"E-   

9100 -  9105 

 Learning لطالب وطالباث وليت

 –جخصص التربيت الخاصت  -التربيت

  حامعت امللً فيصل 

 بيالىسيىط

09 
  جذسيغ ملشس "مهاساث البدث التربىي " بىظام

لطالب وطالباث  E- Learningالالىتروويالتعليم 

حامعت  –جخصص التربيت الخاصت  -وليت التربيت

 Learning لطالب وطالباث وليت

 –جخصص التربيت الخاصت  -التربيت

  حامعت امللً فيصل 

 بيالىسيىط
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 .م9101امللً فيصل عام 

03 
  جذسيغ ملشس "مهاساث الاجصاٌ " بىظام التعليم

لطالب وطالباث وليت  E- Learningالالىترووي

حامعت امللً  –جخصص التربيت الخاصت  -التربيت

 .9105-9109فيصل عام 

 Learning لطالب وطالباث وليت

 –جخصص التربيت الخاصت  -التربيت

  حامعت امللً فيصل 

 بيالىسيىط

 تالطالبي تألاوشط

للعام الجامعى  جامعة حلوانملتقى التوظيف والخريجين لطالب كلية التربية املشاسهت فى فاعلياث  0

9106 

9 
 م  .9111/9112ف  ريادة األنشطة الطالبية للعام الجامع    ةكراشملا .3

3 
 م .9111/9113النشاط الطالب  للعام الدراس   ف  ةكراشملا  .9

 ألاخشي: توالعلمي تالبدثي تألاوشط اسابعً 

 الاششاف على الشظائل العلميه:

 خاسج الجامعه داخل الجامعه  اظم الباخث الذهتىساه

   سحش دمحم اليشاس   0

   دمحم عادٌ كاظم 9

 (  9حمالى عذد الشظائل)   إ

 تخاسج الجامع  تداخل الجامع اظم الباخث املاحعتير

   دمحم ظالى عبذ التىاب   0

     مها أخمذ عىاد 9

   ظماح عششي أهىس  3

   .أظماء كشوى عبذ العليم  4

   ظىظً مصطفى على   5

   هبيلت خعجى  دمحم 6

     ظعذ أخمذ حاد هللا   7

   لبجى مدمىد شهاب 8

   عبذ الشاصق دمحم مشاط 9

 (  9حمالى عذد الشظائل)   إ

 :يالبدث العلم

 جاسيخ اليشش اليشش تحه اسم البحث م

مجلة الثالث والعشرون  المجلد دراسة مقارنة للجامعات ذات المستوي المتميز عالميا  0
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في كل من المانيا والصين وماليزيا وامكانية االفادة 

  منها في مصر )فردى(

دراسات  العدد الثالث

تربوية 

واجتماعية 

 9132يوليو 

 جودة والتوقعات في اإلدراكات بين " قياس الفجوة 9

الخدمة التعليمية بالجامعات المصرية باستخدام مقياس 

Servqual  مقارنة ببعض الجامعات العربية واألجنبية

 )دراسة تطبيقية عل  جامعة حلوان(" بحث فردى .

السنة  –العدد الثالث 

 التاسعة والعشرون

مجلة كلية 

 –التربية  

جامعة 

 المنوفية

 م9133

لتقويم  CIPP" استخدام نموذج القرارات المتعددة  3

برامج كلية التربية ومخرجاتها بجامعة الملك فيصل 

 " بحث فردى . في ضوء معايير تمهين التعليم 

 –المجلد الثامن عشر 

 العدد الرابع

كلية مجلة 

 -التربية

 جامعة حلوان

أكتوبر 

 م9139

 تاملشاسه تاملىظم تالجه املؤجمشاث: اسابعً 

 ينعشىرالسىابع وال، المؤتمر العلمىي السىنوي  نظم التعليم قيل الجامع  ف  الوطن العرب  وإدارته   0

 جامعة عين شمس –بدار الضيافة  م 9191يناير  92األحد للجمعية المصرية للتربية المقارنة ، 

عشر للجمعية التعليم والتنمية البشرية في دول قارة إفريقيا ، المؤتمر العلمي السنوي التاسع  9

 جامعة عين شمس. –م بدار الضيافة 9133يونيو 2المصرية للتربية المقارنة ، السبت 

التعليم والتقدم في دول آسيا واستراليا ، المؤتمر العلمي السنوي الحادي والعشرين للجمعية  3

 شمس.جامعة عين  –م بدار الضيافة 9139/  2/ 2المصرية للتربية المقارنة ، السبت الموافق 

 /سئيغ مؤجمش /تسئيغ حلع حظىس/ال )ببدث/ت املشاسه توطبيع ،له توالجهه املىظم، ًزهش اظم املؤجمش 

 

 .متذسب( - )التذسيبت املهىي تالتىمي اخامًع 

0 
   دورة تدريبية  بعشهان " إدارة االزمات والكهارث " بسركز تشسية قدرات أعزاء هيئة التدريس بالجامعة

 م7002
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9 
  خظىس وسشت العمل الخامعت التى هظمتها وليت التربيت حامعت أوهاًىا بالششاهتOhio University  مع حامعت

 .مAssessment 2014- 2015بـعـىـىان   King Faisal Universityامللً فيصل 

3 
  خظىس وسشت العمل الثاهيت التى هظمتها وليت التربيت حامعت أوهاًىاOhio University  بالششاهت مع حامعت

 Developing Desired Course Restructure andبـعـىـىان  King Faisal Universityامللً فيصل  

Program Core Competencies م9105 -9104(( عام. 

4 
   خظىس وسشت العمل الثالثت التى هظمتها وليت التربيت حامعت أوهاًىاOhio University  بالششاهت مع حامعت

 Final Course Alignment with College and Programبـعـىـىان King Faisal Universityامللً فيصل 

Core Competencies م.9105 -9104(  عام. 

5 
   خظىس وسشت العمل الشابعت التى هظمتها وليت التربيت حامعت أوهاًىاOhio University  بالششاهت مع حامعت

 .م9105 -9104عام CAEP Introductionبـعـىـىان King Faisal Universityامللً فيصل 

6 
  خظىس وسشت العمل ألاولى التى هظمتها وليت التربيت حامعت أوهاًىاOhio University  بالششاهت مع حامعت

 Developing Desired College and Program Learningبـعـىـىان  King Faisal Universityامللً فيصل 

Outcomes م9105 -9104(( عام. 

7 
  خظىس دوسة " الششاهت املجتمعيت Partnership Engagement”  واملىعلذة جدت سعاًت عمادة جطىيش "

 م9104-9103التعليم الجامعي بجامعت امللً فيصل عام 

8 
 حزهر دورة " مهارات واستخدام البالك بهردBlackboard    والسشعقدة تحت رعاية عسادة تطهير "

 م7004التعميم الجامعي بجامعة السمك فيرل . 

  تجزهش البرامج التذسيبي
ً

 جاسيخ التذسيب/  التذسيب تحه ":التى شاسن فيها همتذسب  شامال

 املششوعاث املمىله: اظادًظ 

 FOEPوالتابع ملششوع جطىيش ولياث التربيت   مذًش مششوع مشهض مصادس املعلىماث التربىيت بمص 0

 HEEPFهائب مذًش مششوع الذبلىمت الافتراطيت والتابع لصىذوق جمىيل التعليم العالى  9

باخث مشاسن في مششوع  بدثي بعىىان "العيادة املخيت وعالكتها بتدمل الغمىض ألاوادًمي لذي  3

حامعت امللً فيصل في طىء الىىع والتخصص" ول مً الطلبت املتفىكين والعادًين بيليت التربيت 

 م9107طمً املشاسيع البدثيت العىىيت املىحهت  لعمادة البدث العلمي بجامعت امللً فيصل 

الاهذفاع ومعتىياث التدىم  -باخث مشاسن في مششوع بدثي بعىىان "آثش التفاعل بين التروي  4

بيت حامعه امللً فيصل".طمً املشاسيع املعشفي على الىفاءة الاوادًميت لذي طالب وليه التر 

 م9105البدثيت العىىيت املىحهت لعمادة البدث العلمي بجامعت امللً فيصل 



 
 

2 

 

 

 

 

باخث مشاسن في مششوع بدثي بعىىان "إظتراججيت ملترخت لتعىيم الخذماث الجامعيت للمشاهض  5

ملىحهت لعمادة البدث العلميت والبدثيت  بجامعت امللً فيصل"  طمً املشاسيع البدثيت العىىيت ا

 م9103العلمي بجامعت امللً فيصل. 

اكع البدث العلمي ومعىكاجه بيليت التربيت حامعت امللً  6 باخث سئيس ي في مششوع بدثي بعىىان " و

فيصل مً وحهت هظش أعظاء هيئت التذسيغ بها " طمً املشاسيع البدثيت العىىيت املىحهت لعمادة 

 م9104فيصل.  البدث العلمي بجامعت امللً 

 تاملمىل تعظى...( والجه /سئيس ي)باخث ت شاسن فبها مع رهش الصف التيوعاث جزهش املشش 

 :أخشي  اظابعً 

 جزهش أي أوشطه شاسن فيها ولم جشد فى الاوشطه الىاسده فى الىمىرج

 

 خذمه املجتمع: تأوشط اظابعً 

 الىذواث 0

 م واملشاسهت فى هذواث ومجالغ اللجىت.9106التربيت حامعت خلىان عظى فى لجىت البيئت وخذمت املجتمع بيليت  0

 م.9106/9107يليت التربيت حامعت خلىان للعام الذساس ى بخظىس "هذوة وشش ثلافت الجىدة"  9

 )مذسب( التذسيب 9

 هـ  0436/0437عظى فى اللجىت التفيزًت لبرامج التذسيب وخذمت املجتمع بيليت التربيت حامعت امللً فيصل  1

جذسيب مىحهي ومذًشي ومعلمي املشخلت الابتذائيت علي التلىيم الشامل في مختلف املحافظاث )أوادًميت مباسن  2

 أهتىبش(. 6للعلىم 

مشهض التذسيب -جذسيب املذسظين واملعلمين على إلاداسة التربىيت والتخطيط التربىي )البىً الذولي  3

 م9115باإلظىىذسيت(،

 
ً
 تالصف (تالذولي /ت )املحليت العلمي الجمعياث اثامى

 عظى م 0995عظى الجمعيت املصشيت للتربيت امللاسهت وإلاداسة التعليميت عام  0

 عظى م. 9113عظى الجمعيت املصشيت لتىىىلىحيا املعلىماث عام  9


