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 الســــيرة الـــذاتــيــة
 
 

 أسامه محمود قرني عبدربه .:  االسم
 . 1973 – 1 – 15:  تاريخ الميالد

 شارع حلمي خلف مستشفى الحميات . –: بني سويف  العنوان
 01145895689-002،  2338500-082-002:  التليفون

 .بنىسويفجامعة كلية التربية أستاذ اإلدارة التعليمية : الوظيفة
  جمهورية مصر العربية. –جامعة بنى سويف -العمل: كلية التربية جهة

 .Osamakorany@hotmail.com :البريد اإللكتروني
 
 

جامعااة  –بكااالوريوع علااور وتربيااة بتااادير عااار جيااد جاادا ماات مرتبااة الشاارف   تخصاا   ي يااا     -1
   . 1994   رع الفيور  –الااهرة 

 –جامعاااة الاااااهرة  – ااارع بنىساااويف  –كلياااة التربياااة  –دبلاااور خاااا   اااي التربياااة بتاااادير جياااد جااادا  -2
 .1997تخص  إدارة تعليمية عار 

 2000عاااار  –جامعاااة الاااااهرة  –كلياااة التربياااة ببنىساااويف  -ماجساااتير  اااي التربياااة بتاااادير ممتاااا   -3
يااااة متخصصااااة  ااااي خدمااااة المجتماااات تخصاااا  ا إدارة تعليميااااة ا بعنااااوال ا التخماااايم لوحاااادة جامع

 المحلي بمحا ظة بنىسويف ا .

بعناوال ا  2003 -كلية التربية ببنىسويف  -دكتوراه الفلسفة  ي التربية   تخص  إدارة تعليمية   -4
 ابعض االتجاهات العالمية المعاصرةالتموير التنظيمي للجامعات المصرية  ي ضو  

 

 
  2000 – 1995ول التربية   مل عار معيد بكلية التربية ببنىسويف   قسر أص  -1

  2003 – 2000مدرع مساعد بكلية التربية ببنىسويف   قسر أصول التربية   مل عار   -2

  2003مدرع بكلية التربية ببنىسويف   قسر أصول التربية تخص  إدارة تعليمية   عار   -3

 .2008ويف عار كلية التربية بنى س، ورئيع قسر أصول التربية أستاذ مساعد إدارة تعليمية -4

 أستاذ إدارة تعليمية بكلية التربية جامعة بنى سويف. -5

 .2009/ 2008عار رئيع قسر أصول التربية قائر بأعمال  -6

 بيانات أولــيـــــة :

 التاريـــخ العلـمـي :

 التدرج الــوظيـفـي :
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 .2010/  2009معار لجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية عار  -7

 .2012/ 2010أعوار  صول التربيةرئيع قسر أقائر بأعمال  -8

 .حتى اآلل 2010/  12/ 22ر والمالب منذ ل الكلية لشئول التعليوكي -9

 
 

 جامعة بنىسويف. –نائب مدير مرك  تعلير الكبار وخدمة المجتمت بكلية التربية  -1

 جامعة بنى سويف. –مدير وحدة الجودة بكلية التربية  بنائ -2

 عضو مجلع إدارة مرك  التعلير اإللكتروني بجامعة بنىسويف. -3

 جامعة بنىسويف. –شارات والتدريب بكلية التربية عضو مكتب جودة التعلير بمرك  االست -4

 عضو باللجنة االستشارية لوحدة البحوث والتموير التربوي بمديرية التربية والتعلير ببنىسويف. -5

 نائب رئيع مجلع األمنا  واألبا  والمعلميل بمدرسة األوائل الخاصة ببنىسويف. -6

 ببنىسويف. ERP2وير التعلير عضو باللجنة االستشارية للتنمية المهنية ببرنامج تم -7

 بمحا ظة بنىسويف.  ERP1استشاري ببرنامج تموير التعلير  -8

 ممارع برمجة لغوية عصبية معتمد مل المجلع األمريكي للبرمجة. -9

 مدرب معتمد بالمجلع الاومي للمفولة واألمومة. -10

 .FLDP لتدريعمشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة ا ،مدرب معتمد بالمجلع األعلى للجامعات المصرية -11

داري لمدارعتصمير  -12   التعلير العار بالتعاول مت مؤسسة مصر الخير. نظار  ني وا 

 .وعالقات أسرية استشاري تنمية بشرية -13

 استشاري تخميم استراتيجي. -14

 اإلشراف على العديد مل رسائل الماجستير والدكتوراه  ي مجال اإلدارة التعليمية. -15

 الدكتوراه  ي مجال اإلدارة التعليمية.مناقشة العديد مل رسائل الماجستير و  -16

 تحكير العديد مل البحوث التربوية  ي عدد مل المجالت المصرية والعربية. -17

 
 
دارتهمارر نظار التعل -1  جميت الشعب. –الفرقة الثالثة عار   ير وا 

 جميت الشعب. –الفرقة الرابعة أساسي    مارر اإلدارة المدرسية -2
 جميت الشعب. –الفرقة األولى عار    مارر مادمة التربية -3
 الشعب العلمية  –الفرقة الثانية عار  مارر التربية ومشكالت المجتمت   -4
 الدبلور العار.   ارر التربية الماارنةم -5

  الدبلور الخا .   ج البحثمارر مناه -6

 :العمليةاخلــــربات 

 املقررات اليت شارك يف تدريسها:
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ادة بدار ، المنع2004  ديسمبر 29،  28دورة إعداد مدربيل عل ااإلدارة المدرسية الفعالةا   -1
  .FOEPجامعة عيل شمع، ضمل  عاليات مشروع تموير كليات التربية –الضيا ة

  المنعادة بمرك  المؤتمرات بالمدينة 2005مارع  31دورة بعنوال اكيف تكول مدربا ناجحاا   -2
  .FOEPجامعة الااهرة، ضمل  عاليات مشروع تموير كليات التربية -الجامعية

، ضمل 2005  أبريل 20،  19لشامل المنعادة بمدينة مبارك للتعلير  دورة إعداد مدربي التاوير ا -3
  .CDISTو ارة التربية والتعلير   –أنشمة اإلدارة المرك ية للتدريب 

 .2007  يناير FLDPدورة إعداد مدربيل ضمل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريع والايادات   -4

 .2005األمريكي للبرمجة اللغوية العصبية يونيو    المجلعNLPدورة ممارع برمجة لغوية عصبية   -5

 .2005دورة بعنوال اأسرار النجاح  ي المستابلا مل مؤسسة مالك للتدريب والتنمية البشرية يونيو  -6

مدربيل ضمل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريع والايادات العداد تنشيمية إلدورة  -7
 FLDP 2012  يناير. 

 

 
 يات العلمية واألهلية:عضوية الجمع -أوالا 

 عضو الجمعية المصرية لإلدارة التعليمية والتربية الماارنة. -1

  .2008لسنة  659عضو بجمعية المعلميل للتنمية المتكاملة ببنىسويف المشهرة برقر   -2

 .عضو مجلع األمنا  واألبا  والمعلميل المحا ظة -3

 ثانياا: المحاضرات وورش العمل:
والتعلااااير الثااااانوي بمحا ظااااة  األساسااااي،ت اإلداريااااة بمرحلتااااي التعلااااير المشاااااركة  ااااي تاااادريب الايااااادا -1

  . G.P.P.M.U   2000  /2001 بنىسويف بالتعاول مت البنك الدولي واالتحاد األوربي

المشاركة  ي برنامج تدريب الايادات اإلدارياة بمرحلاة التعلاير األساساي ببنىساويف باالمرك  العلماي  -2
 .ر2001مت الجامعة األمريكية و هيئة أميديست عار  لالستشارات والتموير بالتعاول

التابعاة للمؤسساة  –للاياادات اإلدارياة العربياة  -المشاركة  ي إعداد وتنفيذ بعض البرامج التدريبية  -3
 .2003العربية لالستشارات والتنمية   أكاد   عار 

التابعاااة لمديريااة التربياااة  المشاااركة  ااي بااارامج تاادريب لترقياااة المعلماايل والايااادات اإلدارياااة التعليميااة -4
 والتعلير بمحا ظة بنىسويف .

المشااااركة  اااي تنفياااذ برناااامج تااادريب ماااديري ونظاااار المااادارع الثانوياااة المحولاااة مااال مااادارع ثاااانوي  -5
 مديناة مباارك العلمياة  والتاابت لوحادة  2004 برايار  12-7تجارى إلاى ثاانوي عاار  اي الفتارة مال 

 الدورات التدريبية احلاصل عليها:

 األنشطة اجملتمعية :
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لاااير الثاااانوى  بالتعااااول مااات و ارة التربياااة والتعلاااير والبناااك التخمااايم والمتابعاااة  مشاااروع تحسااايل التع
 .G.P.P.M.Uالدولي واالتحاد األوربي 

جميااات ماااديري مااادارع التعلاااير االبتااادائي، وبعاااض ماااوجهي ومدرساااي التعلاااير  المشااااركة  اااي تااادريب -6
 .ر2005عار  على تمبيق التاوير الشاملبمحا ظة بنىسويف  االبتدائي

مج إعاداد المعلار الجاامعي، وبارامج تنمياة قادرات أعضاا  هيئاة التادريع المشاركة  اي التادريب ببارا -7
 بجامعة بنىسويف.

 .2005 ي مجال المدرسة الفعالة عار    TOT   المشاركة  ي دورة إعداد مدرب -8

  ERPالمشاركة  ي إعداد وتنفيذ العديد مل البرامج التدريبية بالتعاول مت برنامج تماوير التعلاير   -9
اساااتمارة المالحظاااة الصااافية ،  –مادماااة  اااي اإلدارة المدرساااية  –لتوجياااه الترباااوي ومنهاااا: برناااامج ا

، واالتصااال الفعااال، وصاانت وساايمنارات حااول التخماايم التربااوي، اإلدارة والايااادة، والتنظااير اإلداري
 .... الارار وحل المشكالت

عمل مرك يه الاياع المتدرج، وأدوات تايير أدا  المدير  ي ورشة المشاركة  ي وضت قواعد  -10
 .ERPبالتعاول مت برنامج تموير التعلير 

بالتعااول مات برناامج بمحا ظاة الفياور قيادة ورشاة عمال حاول كيفياة إعاداد ماااييع األدا  المتادرج  -11
 .ERPتموير التعلير 

حايبة تايير أدا  مدير المدرسة والموجهيل ومسئولي وحدات التدريب بالتعاول المشاركة  ي إعداد  -12
 ببنىسويف. ERPوير التعلير مت برنامج تم

، والتدريع المشاركة  ي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول  االتصال الفعال، والعرض الفعال-15
  FLDPضمل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريع   الفعال، واتجاهات حديثة  ي التدريع

ل ماات برنااامج تمااوير بالتعاااو   TOT إعااداد وتنفيااذ برنااامج تاادريبي إلعااداد الماادربيل   -16
 .2006  لتدريب مسئولي وحدات التدريب يوليو ERPالتعلير  

المشاااركة  ااي إعااداد وتنفيااذ برنااامج لماانا مااديري الماادارع ببنىسااويف دبلومااه  ااي اإلدارة المدرسااية -17
 األكاديمية العربية للعلور والتكنولوجيا اإلدارية والبحرية.بالتعاول مت 

ماااة تدريبياااة  اااي ماااادة التخصااا  لماااوجهي الماااواد األساساااية بالمرحلاااة المشااااركة  اااي إعاااداد ح   -18
بالتعااااول بااايل و ارة التربياااة والتعلاااير االبتدائياااة  اااي ضاااو  التااااوير الشاااامل واساااتراتيجيات الاااتعلر النشااام  

 .2008، يوليو ERPوبرنامج تموير التعلير 
امل والتعلر النشاما بمراكا  ناصار تنفيذ برنامج تدريب موجهي التعلير االبتدائي حول االتاوير الش -19

 ERPوبنى سويف وببا بمحا ظة بنىسويف بالتعاويل مت برنامج 
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بالتعااااول ماااات مكاااول المشاااااركة إعاااداد ماااادة تدريبيااااة حاااول امتابعااااة خماااة التحسااايل المدرساااايا  -20
 .2011، يناير GILOالمجتمعية والحوكمة والايادة المدرسية ضمل مشروع 

ياض األمفال وتجريبها بمحا ظة بنى سويف مل أجال تعميمهاا بالتعااول مات إعداد مادة تدريبية لتوجيه ر  -21
 . 2011مارع  –مرحلة المفولة المبكرة،  ريق الدعر الكندي، يناير مشروع تحسيل التعلير  ي 

تنفياااذ برناااامج تااادريبي بعناااوال اإدارة الضاااغوم لتنمياااة مهاااارات التفكيااار واإلدارةا ضااامل مشاااروع  -22
 . 2011ير العالي، يوليو المرق المؤدية إلى التعل

اإلشراف على تنفيذ برامج تدريب ماوجهي ومعلماات ريااض األمفاال حاول المانهج الجدياد الاذي  -23
نفذتااه كليااة التربيااة ببنااى سااويف بالتعاااول ماات و ارة التربيااة والتعلااير، وبرنااامج تحساايل التعلااير  ااي 

 .2011سبتمبر  –مرحلة المفولة المبكرة،  ريق الدعر الكندي، أغسمع 

ميسااارات مااادارع الفصااال الواحاااد اإدارة  صااال متعااادد المساااتوياتا، مشاااروع دعااار التعلاااير تااادريب  -24
 .2013المجتمعي بالتعاول مت مؤسسة رسالة،  براير 

ضااره بعنااوال ااسااتخدار ماادخل األدا  المتااوا ل بالمؤسسااات التعليميااةا، كليااة التربيااة، جامعااة امح -25
 .2013مارع  19السلمال قابوع، عمال، 

 .2013 ، ابريل FLDPتدريب االتخميم االستراتيجيا، مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريع   -26

 .2013يوليو   ل االتصال الالمحدود، تدريب العامليل بمؤسسة آسيل بالرياض على  -27

 
 
تحسيل الفعالياة التنظيمياة للجامعاات المصارية  اي ضاو  مادخل الاتعلر التنظيمايا دراسة بعنوال ا  -1

جامعة عيل شمع، العادد التعلير الجامعي، مرك  تموير التعلير الجامعي، راسات  ي بمجلة د
 .2003الخامع، ديسمبر 

منظوماااة إعاااداد المعلااار  اااي ضاااو  معاااايير االعتمااااد دراساااة بعناااوال ا اساااتراتيجية ماترحاااة لتماااوير  -2
ياة، ، االعتمااد وضامال جاودة المؤسساات التعليملبعض الدولا ، المؤتمر السنوي الثالث عشار

 .2005الجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية، الااهرة، يناير 

ورقااااة عماااال بعنااااوال اإدارة عمليااااة التاااااوير الشااااامل  ااااي التعلااااير قباااال الجااااامعي المصااااري   رؤيااااة  -3
إصااالحية  ، منشااورة بااالمؤتمر العلمااي الثالااث لكليااة التربيااة ببنىسااويف بعنااوال امناااهج التعلااير 

 .2005  مايو 8،  7الواقت واستراتيجيات التمويرا   – قبل الجامعي

متملباات تمبياق اإلدارة اإللكترونياة بالجامعاات المصارية  اي ضاو  خبارات بعاض دراساة بعناوال ا -4
 .2006الدولا مجلة كلية التربية جامعة األ هر، سبمتمبر 

 الدراسات واملؤلفات:
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ااررات المركا  الااومي مارر الكتروني بعنوال ا قاعة البحث  ي التربية الماارنة والدوليةا ضامل م -5
 .2006للتعلير اإللكتروني، 

ا ضاامل ماااررات المركاا  الاااومي للتعلااير نظاار التعلااير  ااي الاادول المتادمااةمااارر الكترونااي بعنااوال ا  -6
 .2006اإللكتروني، 

 .2006مبادئ وتمبيااتا، مكتبة النهضة العربية، الااهرة،  –كتاب بعنوال اتصمير البحوث التربوية  -7

ل ا رؤيااة ماترحاة الختيااار الاياادات المدرسااية  اي ضااو  معاايير اإلدارة المتمياا ة. منشااورة ورقاة عماال بعناوا -8
 ي المؤتمر العلمي الخامع عشر للجمعياة المصارية للتربياة الماارناة واإلدارة التعليمياة بعناوال اتأهيال 

 .2007  يناير28-27ربيا  الايادات التربوية  ي مصر والعالر الع

 ى ضو  توجهات   six sigma ماترح لتمبيق مدخل الجودة اإلحصائي تصور ا دراسة بعنوال  -9
مجلة كلية التربية جامعة بنىسويف، العدد  ا الخمة االستراتيجية للتعلير قبل الجامعي المصري

 .2007التاست، الج   الثاني، ديسمبر 

ساايل أدا  آليااات اسااتخدار ماادخل اإلدارة المتمركاا ة حااول المدرسااة بمصاار  ااي تحدراسااة بعنااوال:   -10
 15العمليات اإلدارية ارؤية إصالحيةا، قباول نشار بمجلاة كلياة التربياة جامعاة بنىساويف،  اي 

 .2008يناير 

مجلااة كلياااة مااادارع المن ليااة  ااي مصااار  ادراسااة استشااارا ية ا، منظوماااة ماترحااة للدراسااة بعنااوال:  -11
 .ر2011ناير ي ،الج   الثاني ، 61 العدد ، التربية جامعة بنىسويف

مجلاة ، تصاور ماتارح لتمبياق مادخل األدا  المتاوا ل  اي إدارة الجامعاات المصارية عناوال:دراسة ب -12
ماايو  ، 32العادد  ،  14السانه   ،الجمعية المصارية للتربياة الماارناة واإلدارة التعليمياة ،التربية
 .ر2011

تفعيااااال الشاااااراكة بااااايل كلياااااات التربياااااة والمااااادارع كمااااادخل لتحاياااااق جاااااودة األدا   دراساااااة بعناااااوال: -13
 ،الجا   الثااني، 63العادد  ، جامعاة بناى ساويف ،مجلة كلية التربية،دراسة تمبياية -المؤسسي
 .ر2011أكتوبر 

إدارة رأع الماااال الفكاااري بالجامعاااات المصااارية كمااادخل لتحاياااق قااادرتها التنا ساااية  دراساااة بعناااوال: -14
السااانه  ،ليمياااةالجمعياااة المصااارية للتربياااة الماارناااة واإلدارة التع ،مجلاااة التربياااة، اتصاااور ماتااارحا

 .ر2012نو مبر   35  العدد  15 
أنماوذج إداري ماتارح لتميا  الجامعاات المصارية  اي ضاو  توجهاات الفكار اإلداري دراسة بعنوال:  -15

 .2012ديسمبر  ، 151العدد   ،جامعة األ هر ،مجلة كلية التربية، المعاصر
معاااات المصااارية اسااايناريوهات تاياااير األدا  والمحاسااابية كمااادخل لتحاياااق حوكماااة الجا دراساااة بعناااوال: -16

 .ر2013 –  العدد الثاني 13السنة  ،جامعة كفر الشيخ ،مجلة كلية التربية، ماترحةا
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 .2012كتاب ااإلدارة التعليمية : اتجاهات ورؤى تمبياية معاصرها، دار الفكر العربي،  -17

 ثالثاا: المؤتمرات :
 28لمفوله واإلبداع  ي عصر المعلوماتا  المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية ببنىسويف بعنوال اا -1

 .2004  أبريل 30 –

المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بالتعاول مت كلية  -2
  يناير 30-29جامعة ببنى سويف، بعنوال ااالعتماد وضمال جودة المؤسسات التعليميةا   –التربية 
2005. 

الواقت  –علمي الثالث لكلية التربية ببنىسويف بعنوال امناهج التعلير قبل الجامعي المؤتمر ال -3
 .2005  مايو 8،  7واستراتيجيات التمويرا  

المؤتمر السنوي الرابت عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بعنوال االعولمة  -4
 .2006  يناير 22-21ومنظومة التعلير  ي مصر والعالر العربيا  

باالشتراك مت برنامج تموير التعلير  -جامعة جنوب الوادي –المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية بأسوال  -5
 .2006  مارع 9-8بعنوال ا جودة التعلير  ي ظل الشراكة بيل كليات التربية وو ارة التربية والتعليرا  

دور األسرة ومؤسسات المجتمت المدني  ي اكتشاف المؤتمر العلمي الرابت لكلية التربية ببنىسويف ا -6
 .2006  مايو 4-3ورعاية ذوي االحتياجات الخاصةا  

المؤتمر السنوي الخامع عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بعنوال اتأهيل  -7
 .2007  يناير28-27الايادات التربوية  ي مصر والعالر العربيا  

ي السادع عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بالتعاول مت كلية المؤتمر السنو  -8
الواقت والمأمولا  -جامعة قناة السويع، بعنوال االتعلير عل بعد  ي الومل العربي -التربية ببورسعيد

 .2008  يناير 26-27 

ل جامعة سينا  بعنوال اتوظيف المعلوماتية   بالتعاو ACEDالمؤتمر الثالث للمرك  العربي للتعلير والتنمية   -9
 .2008   براير 7-5 ي ثاا ة األجيال العربية: رؤى واستراتيجيات تربويةا  

المؤتمر السنوي السابت عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بالتعاول مت مرك   -10
   براير 1  يناير،  31ي: المؤتلف والمختلفا،  الدراسات المعر ية بعنوال االتعلير  ي العالر اإلسالم

2009. 

برنامج اإعادة هيكلة األقسار األكاديمية  ي ضو  احتياجات سوق العمل ومتملبات تموير التعلير العالي  ي  -11
 .2010  يونيه 30 – 26المملكة العربية السعوديةا، جامعة الملك خالد، أبها،  

ار اإلدارة التربوية للحصول على االعتماد األكاديمي مل برنامج امشروع تموير خمة عملية ألقس -12
 .2010يونيه   2مايو  إلى   31هيئات دولية متمي ةا، جامعة الملك خالد، أبها،  



8 

 

جامعة بنى سويف بعنوال اأساليب إجرائية للتعامل مت العنف  –الندوة الموسعة لكلية التربية  -13
 .2010  ديسمبر 8المدرسي بمحا ظة بنى سويفا،  

الندوة العلمية للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بعنوال امنهجية البحث  ي التربية  -14
 .2011  يناير 29الماارنةا،  

المؤتمر الاومي لاماع خدمة المجتمت وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف بعنوال االتعلير الفني  -15
 ر.2011  يونيو 21واحتياجات سوق العملا،  

لمؤتمر السنوي التاست عشر للجمعية المصرية للتربية الماارنة واإلدارة التعليمية بعنوال االتعلير ا -16
 .2011  يوليو 9والتنمية البشرية  ي دول قارة إ رياياا،  

المؤتمر الدولي األول لجامعة بنى سويف بالتعاول مت اتحاد الجامعات العربية بعنوال االتعلير  -17
 .2012  مارع 12:  10 العالي وسوق العملا، 

المؤتمر العربي السابت والدولي الرابت لكلية التربية النوعية بالمنصورة، جامعة المنصورة، بعنوال اإدارة  -18
دارة رأع المال الفكري  ي مؤسسات التعلير العالي  ي مصر والومل العربيا     12-11المعر ة وا 

 .2012أبريل 

بجامعة بنى سويف ادور التعلير المفتوح  ي تحايق التنمية المؤتمر األول لمرك  التعلير المفتوح  -19
 .2012  مايو 16، 15جامعة بنى سويف  دراسة حالة ا،   -البشرية  ي مصر والعالر العربي

المؤتمر الدولي الثاني لاماع خدمة المجتمت وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف باالشتراك مت اتحاد  -20
  20، 19جامعات  ي االرتاا  بالمجتمعات الحديثة وتنمية البيئةا،  الجامعات العربية بعنوال ادور ال

 .2013 براير 

المؤتمر األول لمرك  ضمال الجودة بجامعة بنى سويف بعنوال اتموير نظر الجودة بكليات جامعة  -21
 .2013  مارع 6، 5بنى سويفا،  

 GCES   Gulf Comparative  المنتدى السنوي الرابت للجمعية الخليجية للتربية الماارنة -22

Education Societyالبحوث التربوية وتوظيفها  ي صنت السياسات التعليمية  ي  ، بعنوال ا
 18-17سلمنة عمال، ا، كلية التربية، جامعة السلمال قابوع، دول مجلع التعاول الخليجي

 ر.2013 مارع
اإلنسانية وتفعيل دور  جامعة بنى سويف بعنوال االعلور –المؤتمر العلمي التاست لكلية اآلداب  -23

 .2013  أبريل 10، 9مؤسسات العمل التموعيا،  

جامعة بنى سويف بعنوال اتايير وتموير نظار االنتساب  ي  –المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  -24
 .2013  أبريل 16الجامعات المصرية والعربيةا،  
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نى سويف باالشتراك مت اتحاد المؤتمر الدولي الثالث لاماع خدمة المجتمت وتنمية البيئة بجامعة ب -25
الجامعات العربية بعنوال ادور البوابة االلكترونية بالجامعات  ي النهوض بالبحث العلمي لخدمة 

 .2013  مايو 21المجتمت وتنمية البيئةا،  

 


