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 م 9/11/2022بتاريخ  (121( حمضر اجتماع جملس القسم رقم 

م اجتمـــع مجــــلــــس القســم بحضور كل 2022/ 11/  9الموافـــق    األربعاءإنه في يـــوم 
 من السادة:

 م االسم الصفة

  .1 د/ هانى محمد يونس موسى                                           0ا رئيسا  

  .2 أ.د/ وضيئة محمد أبوسعدة عضوا  

  .3 د/ مهرى أمين دياب0ا عضوا  

  .4 د/ حنان أحمد رضوان0ا عضوا  

  .5 د/ نادية حسن السيد على0ا عضوا  

  .6 مهناوىي د/ احمد غنيم0ا عضوا  

  .7 ا.د/ عفاف محمد توفيق زهو عضوا  

  .8 د عطية منصور عبدالصادق0م0أ عضوا  

  .9 سماح زكريا محمدد/ 0م0ا عضوا  

  .10 د/ سحر محمد ابو راضى0م0ا عضوا  

  .11 د/ شيرين عيد مرسى0م0ا عضوا  

  .12 د/ إيمان جمعة محمد عبد الوهاب0م0ا عضوا  

  .13 د/ مهاعبداللهأبوالمجد0م0ا عضوا  

  .14 د/ رضا سيد هاشم                                                        0م0ا عضوا  

  .15 وفاء عبدالفتاح محمود /د0م0ا عضوا  

  .16  احمد عبد الفتاح محمد شعلهد.  عضوا  

  .17 قنصوه ابراهيم عبد العاطى عبد الحميدد.  عضوا  

  .18 عزه سالم عبد العاطى عبد الرحمند/  عضوا  

  .19 حسن محمد علي البنايمان د/ إ عضوا  

 
 

 واعتذر عن الحضور كل من:
 د/ صالح الدين محمد توفيق0ا .1

 د/ صالح السيد عبده رمضان0ا .2

 د/ والء محمود عبد هللا   0م0ا .3

 حمد شاهيننجالء أ د/0م0ا .4

 د/ اسماء ابو المجد ابراهيم ابو المجد .5
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االجتماع رحب األستاذ الدكتور/  وبدأ االجتماع بـــ"بسم هللا الرحمن الرحيم" , وفى بداية
وتم تهنئة السادة األساتذة الذين تم اختيارهم  المجلس أعضاءبالسادة القسم  مجلس رئيس

لقوائم المحكمين بلجان ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات " 
م ( مع 2025 -2022( ) 14)تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي " في الدورة 

 تم مناقشة ما يلى:منيات بدوام الرقي والتقدم, ثم أصدق األ
 

 :الموضوع األول
 0م 5/10/2022( بتاريخ   120بشأن المصادقة على مجلس القسم رقم )

 الموافقةالقـــرار: 
 

 الموضوع الثاني
بقسم أصول المدرس المساعد بالقسم في درجة مدرس صابرين إبراهيم رياض إبراهيم تعيين بشأن 

التربية حيث إنها حسنة السير والسلوك وتؤدي عملها بانتظام وتقوم بأعمال الجودة ومنحت درجة 

 م3/10/2022" وتاريخ 2314الدكتوراه من الجامعة بالقرار رقم "

 الموافقة: القـــرار

 

 الموضوع الثالث

بإعداد كتاب " أساسيات بشان الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والخاص 

 م20222/2023البحث التربوي" الذي سيتم تدريسه في الفصل الدراسي الثاني 

 الموافقة على تشكيل اللجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسماؤهم:: القـــرار

 سماح زكريا محمد /دأ.م. .1

 سحر محمد أبوراضي /دأ.م. .2

 شيرين عيد مرسي /دأ.م. .3

 د عبدهللاوالء محمو /دأ.م. .4

 إيمان جمعة محمد عبدالوهاب /دأ.م. .5

 مها عبداللهأبوالمجد /دأ.م. .6

 د/ فوزية محمد محمود عالم .7

 د/ إيمان حسن محمد علي البنا .8

 د/ صابرين إبراهيم رياض .9
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 الموضوع الرابع

سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الخاص بتحديد أسماء أعضاء هيئة التدريس  بشأن ما ورد من
وحتى  19/11/2022( اعتبارا  من يوم السبت الموافق 109لدورة إعداد المعلم الجامعي رقم )

وذلك لمدة أسبوع )أستاذ أساسى وآخر احتياطى ولورشة العمل ثالثة أعضاء أساسيين  24/11/2022
 .طيين(واحتيا
على ترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس بالقسم للتدريب بدورة إعداد المعلم الجامعي  الموافقةالقرار:

 م اآلتية أسماؤهم:24/11/2022م وحتى الخميس 19/11/2022المنعقدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 
 2المجموعة 1المجموعة م

 أ.م.د/ رضا سيد هاشم أ.م.د/ سحر محمد أبوراضي  .1

 د/ فاطمة صالح الدين رفعت د/ شحته محمد سعد موافي  .2

 عزه سالم عبد العاطى عبد الرحمن د/ د/ فوزية محمد محمود عالم    .3

 د/ أسماء أبو المجد إبراهيم أبو المجد د/ إيمان حسن محمد علي البنا  .4

 الخامسالموضوع 

الدراسةات العليةا الةواردة مةن  بشأن الموافقة على تقارير المتابعةة الفصةلية " نصةف سةنوية" لطةالب

م وحتةةةى 1/7/2022السةةةادة المشةةةرفين علةةةى رسةةةائل الماجسةةةتير والةةةدكتوراه بالقسةةةم اعتبةةةارا  مةةةن 

 أسماؤهم: للطالب اآلتيةم وذلك 31/12/2022

نسبة  السادة المشرفون الدرجة تاريخ التسجيل عنوان الرسالة االسم م
 اإلنجاز

يمان رمضان إ 1
 جوده فاضل

 االستكشافيةتفعيل دور المراكز 
للعلوم والتكنولوجيا فى تنمية 
ثقافة االبتكار وريادة األعمال 

 2030فى ضوء رؤية مصر 

د/ حنان أحمد محمد رضوان                    0أ ماجستير 26/4/2020
 د/ سحر محمد ابو راضى0م0أ

 أ.م.د/ وفاء عبدالفتاح محمود

45% 

نورا رضا  2
عيسى سيد 

 أحمد

تطوير التعليم األساسى بمصر 
فى ضوء متطلبات التربية 
 العالمية دراسة مستقبلية

د/ وضيئة محمد ابوسعده                            0أ ماجستير 26/4/2020
د/ ايمان جمعة محمد عبد 0م0أ

 الوهاب

90% 

حنان أحمد  3
 يوسف أحمد

االحتياجات التربوية للمرأة 
غير األمية العاملة فى القطاع 

فى ضوء متطلبات ية  الرسم
اقتصاد المعرفة ) دراسة 

 مستقبلية (

22/12/
2015 

 أ.د/ حنان أحمد محمد رضوان ماجستير
 أ.م.د/ رضا سيد هاشم
د/ إبراهيم عبدالعاطي 

 عبدالحميد

70% 

جيهان محمد  4
 عبد العزيز

التخطيط االستراتيجى 
لألكاديمية المهنية للمعلمين فى 

 الرقمى ضوء متطلبات التحول

د/ نادية حسن السيد                              0م0أ دكتوراه 18/1/2020
 د/ مها عبدهللا ابو المجد0م0أ

50% 

مروة محمد  5
 أنور محمد

التمكين المهني لمعلمي التعليم 
األساسي بمصر في ضوء 
 -التوجهات التربوية الحديثة

 دراسة مستقبلية

 محمد توفيق زهوأ.د/ عفاف  دكتوراه م1/6/2022
أ.م.د/ إيمان جمعة محمد 

 عبدالوهاب

  د/ أحمد عبدالفتاح محمد شعلة

5% 

إسراء سامي  6
 عبدالهادي

استراتيجية مقترحة للتسويق 
االبتكاري للخدمات الجامعية 

بجامعة بنها لتحقيق االستدامة 
 الجامعية

أ.د/ وضيئه محمد أحمد ابراهيم  دكتوراه م2/3/2022
 أبوسعدة

 مهرى أمين ديابأ.د/ 
هناء محمد محمدى احمد د/ 

  هيكل

15% 

 الموافقةالقـــرار:
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 الموضوع السادس

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخاص باإلعالن عن جوائز  بشأن ما ورد من

 .2023لعام التفوق (فى مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية –التقديرية  –الدولة )النيل 

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع السابع

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية إدارة االتفاقيات والمؤتمرات الخاص بموافقة السيد  بشأن ما ورد من

رئيس الجمهورية على التوصيات المرفوعة لسيادته فى ضوء زيارة وزير التعليم العالى والصحة والسكان 

نائية واألكاديمية والبحثية لدول ) البرتغال والتشيك والمملكة المتحدة وسويسرا ( بهدف دعم العالقات الث

والتقنية والصحية مع الدول المذكورة وتفعيل أطر التعاون فىمجالى التعليم العالى والبحث العلمى والصحة 

 والسكان .

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع الثامن

التاسع لكلية التربية مكتب عميد جامعة المنوفية الخاص باإلعالن عن المؤتمر العلمىالدولى  بشأن ما ورد من

بمدينة الغردقة تحت عنوان " إبداعات التعليم  4/11/2022حتى  1/11/2022النوعية خالل الفترة من 

 النوعىفى التحول الرقمى من أجل حياة كريمة ".

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع التاسع

والبحوث الخاص باإلعالن عن فتح باب  مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بشأن ما ورد من

 كلمة " وهى األولى من نوعها على مستوى العالم اإلسالمى . 1000الترشيح لجائزة " أطروحتىفى 

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع العاشر

 مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخاص بفتح باب التقدم من بشأن ما ورد من

 0 27/9/2022خالل " النداء الرابع للبرنامج التنفيذى للتعاون المصرىاإليطالى " يوم 

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع الحادي عشر

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية إدارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن إطالق مبادرة  بشأن ما ورد من

القتصاد الرقمى والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية لتعزيز التعليم الرقمى من خالل مشتركة مع االتحاد العربى ل

 منصة تتبنى نموذج أعمال يتيح للجامعات والمعاهد العربية تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية من خاللها.

 أحاط المجلس علما  القرار :
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 الموضوع الثاني عشر

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية إدارة المؤتمرات واالتفاقيات الخاص قيام كل جامعة  بشأن ما ورد من

بكتابة مقاالت على المنصة حول أبنائها المرموقين ) علماء وشخصيات وخريجين ( كما ستقوم أكاديمية 

 ل أو جائزة الدولة التقديرية.البحث العلمى والتكنولوجيا بنشر مقاالت حول العلماء الحاصلين على جائزة الني

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع الثالث عشر

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية إدارة المؤتمرات واالتفاقيات الخاص بزيارة رئيس  بشأن ما ورد من

ربية والتعليم الجمهورية إلى مملكة البحرين والتوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الت

 م .2022/2023والتعليمالعالى بين حكومة مصر وحكومة البحرين للعامين 

 أحاط المجلس علما  القرار :

 الموضوع الرابع عشر

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية إدارة المؤتمرات واالتفاقيات الخاص باإلعالن عن  بشأن ما ورد من

بالمعاهد   study of the u.s Institute (SUSI) Global student leadersبدء برنامج التبادل 

 . األمريكية والمصمم لقادة الطالب الجامعيين لتعزيز مهاراتهم القيادية

 أحاط المجلس علما  القرار :

 عشرالخامس الموضوع 

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخاص بفتح باب الترشيح  بشأن ما ورد من

 –التشجيعية  –التفوق  –االبتكار وبراءة االختراع  –التقديرية لحقوق اإلنسان  –لجوائز الجامعة )التقديرية 

 2022/2023دكتوراة( وذلك للعام الجامعى –الرسائل العلمية )ماجستير 

 ط المجلس علماأحا  القرار :

 

 
 

 رئيس مجلس القسم                                         أمين مجلس القسم              

 
 أ.د/ هاني محمد يونس موسى                                   إيمان حسن محمد علي البناد/ 
 
 
 


