برنامج

المؤتمر العممي السنوي الخامس والعشرين
لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية

نظم التعليم وجمتمع املعرفة
 28 – 27يناير  2018بدار الضيافة جامعة عين شمس

برعاية

بالتعاون مع

الهيئة القبطية اإلنجيمية لمخدمات االجتماعية

رئيس المؤتمر
أ.د .شاكر محمد فتحى احمد
رئيس مجمس إدارة الجمعية
نائبا رئيس المؤتمر
أ.د .بيومي محمد ضحاوي

أ.د .صالح الدين عبد العزيز غنيم

نائب رئيس مجمس إدارة الجمعية

مدير األكاديمية المهنية لممعممين
مقررا المؤتمر

أ.د .سوزان محمد المهدى

أ.د .محمود عطا مسيل

أمين صندوق الجمعية

عضو مجمس إدارة الجمعية
أمين المؤتمر
ا

أ.د .أسامة محمود قرنى

أ.د .محمد طه حنفى

عضو مجمس إدارة الجمعية

عضو مجمس إدارة الجمعية

برنامج المؤتمر
اليوم األول:
السبت 2018/1/27م
التسجيل

10.00 -9.00

القرآن الكريم

11.00-10.00

االفتتاح والتكريم

كممة أ.د .صالح الدين عبد العزيز غنيم

مدير األكاديمية المهنية لممعممين

كممة أ.د .شاكر محمد فتحى أحمد

رئيس مجمس إدارة الجمعية

نائب رئيس مجمس إدارة الجمعية

كممة أ.د.بيومى محمد ضحاوى
التكريم

12,30- 11.00

الجمسة األولى ( الندوة األولى :البحث التربوى المقارن :أصوله وأخالقياته )
رئيسا الجمسة:

أ.د .محمد عبد السالم حامد &

المتحدث الرئيس:

أ.د .أحمد إسماعيل حجى

مقرر الجمسة:

أ.د .نهمة عميوة

1.00 -12,30

أ.د .فاروق شوقى البوهى

استراحة شاى

3.00-1.00

االسم

رئيس الجمسة:
ا

أ.د .أحمد إسماعيل حجى & أ.د .سعاد بسيونى

مقرر الجمسة:

أ.د إبراهيم الزهيرى

المتحدثون:

- 1أ.د .صالحة عبد اهلل عيسان
و أ.د.ناريمان محمود جمعة

- 2أ.د .حنان إسماعيل أحمد
- 3د .نهى العاصى
- 4د .حنان محمود

الجمسة الثانية :أوراق بحثية 1

( قاعة المؤتمرات )

عنوان الورقة البحثية
مجتمع المعرفة واإلطار الوطني لممؤهالت في سمطنة عمان
استثمار مخرجات البحث العممى بالجامعات المصرية فى مجتمع المعرفة "صيغ مقترحة"

دراسة مقارنة لجامعات العمر الثالث بالنموذج الفرنسى والنموذج البريطانى وامكانية اإلفادة
منها فى تطوير الجامعة اإللكترونية فى مصر

التعميم العابر لمحدود في الدولتين-المدينتين؛هونج كونج ،وسنغافورة (دراسة مقارنة)
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3.00-1.00

رئيس الجمسة:
ا
مقرر الجمسة:

المتحدثون:

االسم

( قاعة كميوباترا)

الجمسة الثانية بالتوازي :أوراق بحثية2

أ.د.عادل عبد الفتاح سالمة & أ.د.هنداوى حافظ
أ.د .أحمد محمد غانم

عنوان الورقة البحثية

 - 1أ.د .سوزان محمد المهدى

تنمية الموارد البشرية التعميمية لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة

- 3أ.د .نهمة عبد القادر

الريادة االستراتيجية لمموارد البشرية فى الجامعات "توجهات مستقبمية"

- 2أ.د .فؤاد أحمد حممى

و د .السيدة محمود إبراهيم سعد

- 4د .أسامة إسماعيل الشربيني

4,30 - 3.00

رئيس الجمسة:
ا
مقرر الجمسة:

فجوة التطبيق بين النظريات اإلدارية المطروحة والممارسات المشاهدة في إدارة التعميم بمصر

موجهات نظم التعميم نحو مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرون

الجمسة الثالثة :أوراق بحثية 3

(قاعة المؤتمرات )

أ.د .عبد الجواد بكر & أ.د .نبيل سعد خميل
أ.د أشرف محمود محمد

المتحدثون:
عنوان الورقة البحثية

اإلسم
 -1د .اكرام عبد الستار دياب

إدارة المعرفة مدخل لتعزيز االستدامة المالية لمجامعات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030م

-2د .منى شعبان عثمان

دور القيادة المدرسية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة بالتعميم قبل الجامعي المصري

 -3د .عبد الرزاق محمد زيان

تفعيل حوكمة عمميات إدارة المعرفة بالجامعات "تصور مقترح""

 -4د .هالة عبد المنعم

مستوى المسئولية االجتماعية ودرجة تحقيق ميزة تنافسية بجامعة تبوك من وجهة نظر أعضاء

4,30 - 3.00

هيئتها التدريسية

الجمسة الثالثة بالتوازي :ورشة عمل( )1حول تطبيقات مدخل جورج بيريداى (قاعة كميوباترا)
يدير الورشة

د .أحمد رفعت  ،د .محمود المهدى  ،د .عفاف المصرى

الغداء

5.00 – 4,30
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اليوم الثاني:
11,30- 9,30

رئيس الجمسة:
ا
مقرر الجمسة:

االسم

المتحدثون:

- 1أ.د .محب الرافعى

األحد 2018/1/28

الجمسة الرابعة :أوراق بحثية 4

( قاعة المؤتمرات)

أ.د .فؤاد أحمد حممى & أ.د .صالحة عبد اهلل عيسان
أ.د .فاطمة عبد القادر

عنوان الورقة البحثية

رؤية نقدية لدور المعمم فى مجتمع المعرفة

- 2أ .د.سهير الجيار

القيادة الريادية :مدخل لتحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات المصرية

- 4د .ياسر محمد خميل

نموذج مقترح لمراكز التميز بالمؤسسات التربوية المصرية عمى ضوء نماذج وجوائز التميز العالمية

- 3د .هناء شحته

11,30- 9,30

تحسين أداء المدرسة الثانوية العامة بمصر فى ضوء الكساد التنظيمى

رئيس الجمسة:
ا
مقرر الجمسة:

المتحدثون:
االسم

الجمسة الرابعة بالتوازي :أوراق بحثية 5

( قاعة كميوباترا)

أ.د .أمين محمد النبوى & أ.د .محمود عطا مسيل
أ.د .كمال عبد الوهاب أحمد

عنوان الورقة البحثية

- 1د .وجيهة ثابت العاني

التعميم الريادي :مدخل استراتيجي لتطوير النظم التعميمية بالوطن العربي في ضوء متطمبات مجتمع

- 2د .إيمان أحمد محمد عزب

مجتمعات التعمم الشبكية وادارة المعرفة بمؤسسات التعميم قبل الجامعي في مصر :رؤية استشرافية

و د .عزام عبد النبى أحمد

- 3د .أحمد رفعت

- 4د .بانقا طه الزبير

و د .الزين الخميفة الخضر

- 5د .هشام سيد عباس

المعرفة

دراسة مقارنة لمكراسي البحثية في الجامعات الكندية والسعودية وامكان اإلفادة منها في الجامعات
المصرية

إدارة المعرفة وكيفية االستفادة منها في تطوير العممية التعميمية بالجامعات السودانية

تحسين جودة الخدمات التعميمية فى ضوء عوامل النجاح الحرجة (دراسة تطبيقية عمى جامعة بنى

سويف)

استراحة شاى

12.00-11,30
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1,30 – 12.00

الجمسة الخامسة( :الندوة الثانية :ندوة األكاديمية المهنية لممعممين) قاعة المؤتمرات

رئيس الجمسة:
ا

أ.د .محمد أمين المفتى & أ.د .عبد العزيز الشخص

المتحدث الرئيس

أ.د .صالح الدين عبد العزيز غنيم

مقرر الجمسة:

3.00 - 1,30

االسم

أ .د .فكرى شحاتة

( قاعة المؤتمرات)

أوراق بحثية 6

رئيس الجمسة:
ا

أ.د .عبد اإلله عبد التواب & أ.د .حشمت عبد الحكم

مقرر الجمسة:

أ.د .محمود عبد التواب عبد التواب

المتحدثون:

عنوان الورقة البحثية

- 1أ.د .رسمي عبد الممك رستم

المتطمبات التربوية لتفعيل دور لجنة التعميم ببيت العائمة المصرية

- 3د .داليا طه محمود يوسف

تطوير إدارة الدراسات العميا بجامعة المنيا في ضوء خصائص مجتمع المعرفة

- 2أ.د محمد جاد حسين أحمد
- 4د .مها مراد

القيادة التربوية بنظام اإلدارة المتكاممة في إطار مجتمع المعرفة

مستوي تطبيق التنظيم االلكتروني في إدارة برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة المنيا وفرص

اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة :دراسة ميدانية

3.00 - 1,30

رئيس الجمسة:
ا

الجمسة السادسة بالتوازي :أوراق بحثية 7

مقرر الجمسة:

االسم

المتحدثون:

- 1د .فاطمة أحمد زكى

أ.د .نهمة عبد القادر هاشم & أ.د ناريمان جمعة

( قاعة كميوباترا)

أ.د .عبد العزيز داوود

عنوان الورقة البحثية

تصور مقترح إلدارة المواهب البشرية لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات المصرية في مجتمع

المعرفة

- 2د .أسامة عبد السالم

متطمبات تحقيق البراعة التنظيمية بالمدارس الثانوية الفنية لمتعميم والتدريب المزدوج نظام السنوات

- 3د .هانم أحمد حسن أبو النيل

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لمواجهة مشكالت الطالب الوافدين "دراسة ميدانية عمى جامعة بنها

4,30 – 3.00

الثالث بمصر

رئيس الجمسة:
ا
مقرر الجمسة:

االسم

المتحدثون:

- 1أ.د .نوال نصر

الجمسة السابعة :أوراق بحثية 8

(قاعة المؤتمرات )

أ.د .عمى السيد الشخيبى & أ.د .رسمى عبد الممك
أ .د .أحمد نجم الدين عيداروس

عنوان الورقة البحثية

تفعيل إدارة المعرفة بالجامعات لتنمية القدرة عمى اإلبداع وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة

- 2د .رانيا عبد المعز الجمال

أطر المؤهالت الوطنية ودورها فى دعم عمميات ضمان الجودة بمؤسسات التعميم العالى فى ضوء

- 3ورقة الهيئة القبطية اإلنجيمية

مشروع تحسين األوضاع المعيشية لمسيدات في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة من العامالت في

- 4د .منار محمد جابر

تصور مقترح لتطوير المراكز البحثية بمصر باستخدام مدخل األداء المتوازن

لمخدمات االجتماعية

مجتمع المعرفة بكل من ألمانيا ورومانيا وامكان اإلفادة منها فى مصر
القطاع غير الرسمي في مصر
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4,30 - 3.00

الجمسة السابعة بالتوازي :ورشة عمل ( )2حول تطبيقات ( SWOTقاعة كميوبات ار )
يدير الورشة:

5.00 – 4,30

د.أسامة عبد السالم عمي & د .عمر نصير مهران

الجمسة الثامنة :توصيات المؤتمر

رئيسا الجمسة:

أ.د .بيومى محمد ضحاوى & أ.د .مرفت صالح ناصف

مقرر الجمسة:

أ.م.د .محمد طه حنفى

أعضاء المجنة:

 -1د .منى شعبان عثمان
 -2د .أحمد محمد روحى

 -3د .دعاء عبد الفتاح جوهر
 -3د .نهمة جمال محمد

الغذاء

5.30 -5.00

املؤتمر القادم باملشيئة
املؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين للجمعية املصرية للتربية املقارنة وإلادارة التعليمية -
 27 -26يناير 2019
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