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أعضرررريئ  الررررس ال رررر  ا  المشرررر و     

البر ام  ال   ابارس لمشر     ور  الم  با 
الثررري  ل ال ررريبة ل حررر   ا  ال علرررا  سررر ح

ال خطررررراط  الم يبعرررررس بررررر  ا   ال  بارررررس 
 ال علا   بيل عي   مة االكي امارس المن ارس 

  32/5/3103 -32/01/3100خالل الف    للمعلما  
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 مقدمة 
: التعمم النشط والتقويم الشامل ، وكذا برنامج االتجاهات المعاصررة يري إدارة المدر رة الوانويرة ، ريبي لتنفيذ البرنامج التد   

ترم  ،كمرا  لكرل برنرامج ترم تشركيل لجنرة ااشرراع العرام  ،لمعممي ومعممراات التعمريم الورانول العرام والفنري بم ايقرة القميوبيرة 
لتنفيررذ امررم الررنفس التربررول    -المنرراهج وطرررت الترردريس  ) مي ق رراال ررتعانة بضاءررائ هيلررة الترردريس المت صصررين مررن 

 –) االدارة المدر رية والتربيرة المقارنرة  ق رمي بضاءائ هيلة التدريس المت صصرين مرن البرنامج ااول ، كما تم اال تعانة 
 : أصول التربية   امي الن و التالي 

 

الورانول بالتعراون ءرمن مشرروت ت  ربن التعمريم  ال ادة المشريين امي الدورات التدريبيرة بض مائبيان   *
 . م32/5/3103و تى  32/01/3100يي الفترة من  يي مرا مة ااربع  مع االكاديمية المهنية لممعممين

 البرنامج التدريبي)االتجاهات ال ديوة يي ا تراتيجيات التعمم النشط والتقويم الشامل  : أوال
   اإلشراع الفني 

 . (عميد الكمية)مد أحمد د / أبو السعود مح0أ -1

 . وتنمية البيئة ( وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع)د / محمد أحمد إبراهيم غنيم 0أ -2

 إبراهيم محمد محمد فودة أستاذ المناهج ومنسق التدريب ./ .دأ  -3

 البرنامج التدريبي )االتجاهات المعاصرة يي إدارة المدر ة الوانوية     :وانيا 
 اإلشراع الفني  

 د / أبو السعود محمد أحمد )عميد الكمية( .0أ  -1

 د / محمد أحمد إبراهيم غنيم )وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( .0أ -2

 .لممر متين ااولي والوانية أ تاذ ورليس ق م التربية المقارنة  ومن ت التدريب أ .د/ جمال محمد أبو الوفا  -2

 التربية المقارنة ومنسق التدريب لممرحمتين الثالثة والرابعة .أ.د/ سالمة عبد العظيم حسين أستاذ  -4

 
 بيررة يرري الرردورات التدري وورش العمررل بيبالترردر  اقررامو الررذين ال ررادة أاءررائ هيلررة الترردريس  أ ررمائ

االتجاهات ال ديوة يري ا رتراتيجيات الرتعمم النشرط الوانول ) برنامج :ت  بن التعميم ءمن مشروت 
   والتقويم الشامل

 
    امم النفس التربول    -) المناهج وطرت التدريس من ق مي  ادة أاءائ هيلة التدريس المدربينال 
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 الق م العممي  الوقيفة اال م م
 المناهج وطرت التدريس أ تاذ أ.د / ياطمة صادت م مد هيكل 0
 المناهج وطرت التدريس أ تاذ ا.د/ م مد ابد الرؤع صابر  3

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ ال تأ.د / إيمان م مد ابد  2

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ أ.د/ امي جودة ابد الوهاب 4

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ أ.د/ أ مد ماهر ابد اهلل 5

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ أ.د/ االئ الين  عد متولي  6

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ أ.د / إبراهيم م مد يودة 7

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ د /ال عيد الجندل ابد العزيزأ. 8

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/ رءا ابد القادر درويش 9

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/  يد م مد منصور 01

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/   ن هاشم بمطية  00

 امم النفس التربول أ تاذ .م أ.م.د/ كمال إ ماايل اطية   03

 امم النفس التربول أ تاذ .م أ.م.د/ م عد ربيع ابد اهلل   02

 امم النفس التربول أ تاذ .م أ.م.د/ م مد إبراهيم جودة    04

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/ رجائ م مد ابد الجميل 05

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م م مد بالبلأ.م.د/ ماجدة راغب  06

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/ رءا هندل جمعة   07

 المناهج وطرت التدريس أ تاذ .م أ.م.د/ رءا م مد توييت 08

 امم النفس التربول أ تاذ .م أ.م.د/ ابد العزيز م مود ابد البا ط   09

 المناهج وطرت التدريس تاذ .مأ  / مجدل م مد أمين اابد أ.م.د 31

 المناهج وطرت التدريس مأ تاذ . أ.م.د/ اطيات م مد ي ن 30

 امم النفس التربول مدرس د/ مصطفي أ مد  ممي  33
 امم النفس التربول مدرس د/ مهاب م مد جمال الدين الوقاد 32

 امم النفس التربول مدرس د/ ابد الر من ابد البديع اويس 34

 امم النفس التربول مدرس وح م مد   ن غانمد/ ممد 35

 امم النفس التربول مدرس د/  يد م مدل صميدة 36

 امم النفس التربول مدرس د/ هنائ م مد زكي  37

 المناهج وطرت التدريس مدرس د/ راشد م مد راشد 38
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 المناهج وطرت التدريس مدرس د/  يد يهمي مكاول 39
 المناهج وطرت التدريس مدرس د/  عيد ابد الفتاح اوءين  21
 المناهج وطرت التدريس مدرس د/  نائ أبو الفتوح مغاورل  20

 
  بالتدريب وورش العمل يي الدورات التدريبية  اأ مائ ال ادة أاءائ هيلة التدريس الذين قامو

ية االتجاهات المعاصرة يي إدارة المدر ة الوانو ءمن مشروت ت  بن التعميم الوانول ) برنامج : 
 .  

      أصول التربية  –االدارة المدر ية )ال ادة أاءائ هيلة التدريس المدربين من ق مي 
 الق م العممي الوقيفة اال م م
 التربية المقارنة  أ تاذ أ.د / أ مد إبراهيم أ مد 0
 أصول التربية أ تاذ ا.د/ وءيلة م مد أبو  عدة 3
 ية المقارنةالترب أ تاذ أ.د / جمال م مد أبو الويا 2

 التربية المقارنة أ تاذ أ.د/  المة ابد العقيم   ين 4

 أصول التربية أ تاذ أ.د/  نان أ مد رءوان 5

 أصول التربية أ تاذ أ.د/ صالح الدين م مد توييت 6

 أصول التربية أ تاذ  أ.د/ نادية   ن ال يد 7

 أصول التربية أ تاذ .م أ.م.د/ اطية منصورابد الصادت 8

 أصول التربية أ تاذ .م أ.م.د/ مها صالح الدين 9

 أصول التربية مدرس د/ رءا ال يد هاشم 01

 أصول التربية مدرس د/ إبراهيم ابد العاطي قنصوة 00

 أصول التربية مدرس د/ أ مد ابد الفتاح شعمة 03

 أصول التربية مدرس د/  مير إبراهيم الديب 02

 أصول التربية مدرس د/ رقية م مد ابد اهلل 04

 أصول التربية مدرس د/ والئ م مود ابد اهلل 05

 أصول التربية مدرس د/  ماح م مد زكريا 06

 أصول التربية مدرس د/   ر م مد أبو راءي 07

 أصول التربية مدرس  د/ شرين ايد مر ي  08
 


