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  َائة انثاحث انزئُظً نهًشزوع/ تُاَاخ انثاحث انزئُظً 2-2

 * تُاَاخ انثاحث انزئُظً نهًشزوع 2-2-1

 ياهز إطًاعُم صثزٌ يحًذ َىطف/ د . أ  :اسم الباحث الرئٌسى 

 أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ، المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة بنها ، : الوظٌفة الحالٌة
 رئٌس رابطة التربوٌٌن العرب

 ش أحمد ماهر متفرع من ش الشعراوي أترٌب بنها القلٌوبٌة1 : العنوان
 بنها : المدٌنة– الرمز البرٌدي 

 0133236633 : تلٌفون
 01002892909 : المحمول
 0133236633 : الفاكس

 mahersabry21@yahoo.com : البرٌد اإللكترونً

 

 : ما ٌلىيشترط* 

 أن يكون الباحث الرئيسى المتقدمPI  عضو ىيئة تدريس مصري عمى رأس العمل حاليًا وخالل فترة تنفيذ المشروع
 .بأحدى كميات أو معاىد الجامعات الحكومية المصرية

  المرفقة لو ويتم تحديدىا بدقة فى السيرة الذاتية )أو حالية متميزةسابقة  خبرات بحثية لمباحث الرئيسيان يكون
 :أى مما يمى فى (باستمارة التقدم

 . دولية/ أو حالية محمية سابقة مشاركات في مشروعات بحثية  -
 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -
 ISI web ofقاعدة بٌانات ل(Impact Factor)نشر عممي دولي في مجالت محكمة ذات معامل تأثير  -

Knowledge) )وبما ال يقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخيرة ،. 
 

  تُاَاخ َائة انثاحث انزئُظً نهًشزوع2-2-2

 يُزفد أتى تكز انذَة/ د . أ  : نائل الباحث الرئٌسى اسم

 أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ، نائب المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة                : الوظٌفة الحالٌة
 جامعة بنها

  جامعة بنها ، كلٌة التربٌة ، وحدة ضمان الجودة: العنوان
 بنها : المدٌنة– الرمز البرٌدي 

:  تلٌفون
 01227937517 : المحمول
:  الفاكس

 mereldib@yahoo.com : البرٌد اإللكترونً
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 :  فزَك انعًم انًمرزذ 2-3

 ذلك جدول آخر ٌحتوي على ، وٌتبع عدد أفراد فرٌق العمل المشارك فً المشروعٌتم توضٌحفً الجدول التالً، 

ترفق  ومسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترح لتنفٌذ المشروع البحثى المقترح ، كما قائمة بأسماء ووظائف

وبما ٌوضح  (5)ملحق  ل طبقا للنموذج المرفقللباحث الرئٌسى وجمٌع أعضاء فرٌق العمل المقترحالسٌرة الذاتٌة 

 . فى مجال المشروعالمؤهالت األكادٌمٌة والخبرة

 وٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌق البحثى عن ثمانٌة أعضاء. 

  كما ٌشترط أن ٌضم الفرٌق البحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر

 .من إجمالى أعضاء الفرٌقالبحثى% 50والدكتوراه بما ال ٌقل عن نسبة 
 

 

 

ػذد أفشاد انفشٚك انًشبسكٍٛ 

 انًششٔع يٍ ْزِ انفئخفٙ 
 انفئبد

أعبرزح  4

 أعبرزح يغبػذٌٔ 1

 يذسعٌٕ 5

9 
شجبة انجبؽضٍٛ يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔطالة انجؾش 

 ٔانًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ

 (ٔظبئف غٛش أكبدًٚٛخ ) (آخشٌٔ) 6

25 
أكبدًٌٕٚٛ ٔغٛش )إعًبنٙ ػذد أػضبء انفشٚك 

 انًشبسكٍٛ فٙ انًششٔع (أكبدًٍٚٛٛ

 التوقٌع
المسئولٌة  

 تنفٌذ المشروعفً 
الوظٌفة الحالٌة  االســـــــــــم   م

 1 ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف/ د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس الباحث الرئٌس 

 2 مٌرفت أبو بكر الدٌب / د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس نائب الباحث الرئٌس 

 3 نادٌة حسن السٌد/ د . أ  أستاذ التخطٌط التربوي عضو الفرٌق 

 4 فاطمة محمد عبد الوهاب/ د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس عضو الفرٌق 

 
 عضو الفرٌق

المدٌر السابق للمركز األقلٌمً 
لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار بسرس 

 اللٌان

 رضا السٌد حجازي/ د 
5 

 
ممثال للهٌئة العامة 

 لتعلٌم الكبار

رئٌس اإلدارة المركزٌة للتخطٌط 
والخدمات بالهٌئة العامة لتعلٌم 

 الكبار

 وفاء محمد عبد القوي زعتر/ د 
6 

 7 هاله محمد السٌد صالح عمار/ د مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 8 شٌرٌن عٌد/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 9 نسرٌن أحمد السوٌدي/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

ممثال لرابطة  
 التربوٌٌن العرب

المدٌر اإلدارى لرابطة التربوٌٌن 
 العرب

 صفاء عبد العزٌز محمد سلطان/ د 
10 

 11 مٌساء محمد مصطفى حمزه/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 
 عضو غٌر أكادٌمً

المدٌر اإلدارى لوحدة ضمان 
 الجودة واالعتماد

 ابو هرٌرة عفٌفً عبد العال/ د 
12 
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 عضو الفرٌق

حاصل على دكتوراه فى تكنولوجٌا 
 التعلٌم مدرب معتمد 

 فرج عبده فرج/ د
13 

 14 إٌهاب عبد المرضى العنانً/ أ  Intelمدٌر عام بشركة  عضو غٌر أكادٌمً 

 15 هناء محمد محمدى أحمد هٌكل./ أ مدرس مساعد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 16 رباب حامد جالل ./ أ باحثة دكتوراه بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 
 شباب الباحثٌن

باحثة وأخصائى نظم المعلومات 
 (MIS)اإلدارٌة 

 مروى عبد الرازق عبد العزٌز/ أ 
17 

 18 دعاء سعٌد محمود ./ أ مدرس مساعد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 19 منار إسماعٌل محمد./ أ معٌدة بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 20 أروى السعٌد الجندى./ أ معٌدة بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 21 حازم شوقً الطنطاوى./ أ معٌد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 22 أمٌرة عبد الهادى محمد./ أ طالبة دراسات علٌا شباب الباحثٌن 

 23 روٌدا صالح الدٌن محمد/ أ  باحثة وأخصائى نظم معلومات شباب الباحثٌن 

 24 ابراهٌم سعٌد محاسب/ أ  محاسب بإدارة المشترٌات بالكلٌة محاسب المشروع 

 25 عبد الحواد السٌد/ أ  فنى معمل الوسائل التعلٌمٌة بالكلٌة عضو غٌر أكادٌمً 


