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نبذة مختصرة :
القسم :
أصول التربية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

اصول التربية – أصول تربية
الرتبة العلمية :
أستاذ

البريد االلكتروني

الجامعي :

Gamalaaa2000@yahoo.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية...
ماجستير في التربية تخصص أصول التربية...
بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص رياضيات
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

فلسفة التربية..اجتماعيات التربية..نظم الجودة واالعتماد

السيرة الذاتية
-1

كلية التربية

البيانات األساسية:
االسم الرباعي :أ  0د مجال أمحد عبد املقصود السيسى .
Gamal Ahmad Abdelmaksoud Elsisy
الجنسية  :مصري
مكان الميالد :قرية جريس – مركز أمشون  -حمافظة املنوفية
تاريخ الميالد 8698 / 4 / 81م
رقم بطاقة القوى العاملة81140121141112
الحالة االجتماعية  :متزوج ويعول
الوظيفة الحالية :أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة مدينة السادات سابقا
أستاذ أصول التربية –كلية التربية –جامعة القصيم
رقم الهاتف-4128121810-
4121211101
44841484110010

عنوان البريد اإلليكتروني
Gamalaaa2000@Yahoo.COM
g.elsisy@qu.edu.sa

اللغات التي يجيدها  :اللغة العربية واللغة اإلنجليزية
العنوان الدائم :مصر – المنوفية – مركز أشمون – شارع بور سعيد –عمارات األوقاف
 -1 -2أنشطة متفردة:

 عضو بالمجلس األعلى للثقافة مصر-لجنة التربية.
 مراجع نظير (التعليم العالي) بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية التربية جامعة عين شمس.
 عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية التربية (الوادي الجديد) جامعة أسيوط.
 عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية التربية (الوادي الجديد) جامعة أسيوط.







مدرب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
 درب بالهيئة برنامج التقويم الذاتي .
 درب بالهيئة برنامج خرائط المنهج ،ونواتج التعلم.
 درب بالهيئة برنامج المراجعة الخارجية.
 درب بالهيئة برنامج التخطيط االستراتيجي.
محكم باللجنة العلمية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين.
محكم ببعض المجالت العلمية المحلية واإلقليمية.
 محكم بمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس وعضو الهيئة االستشارية .
 محكم بمجلة كلية التربية جامعة القصيم.
 محكم بمجلة العلوم النفسية والتربوية كلية التربية جامعة المنوفية.
محكم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي () SDEEالفاعلية التعليمية:
 |1صفحة
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كلية التربية

 حكم مشروعات ثالث كليات تربية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.
 رئيس لجنة انتخاب رئيس جامعة مدينة السادات.
 عضو لجنة اختيار عمداء كليات جامعة مدينة السادات على مستوى الجامعة.

 -2 -1البحوث العلمية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21

العقاب في التربية اإلسالمية دراسة تحليلية في السيرة النبوية .
الحرية األكاديمية لطالب الجامعات المصرية  :دراسة ميدانية .
اتجاهات طالب التعليم الثانوي العام نحو الجامعات المصرية الخاصة  :دراسة ميدانية .
عوامل التحاق الطالب بالجامعات المصرية الخاصة  :دراسة ميدانية .
ممارسة طالب الجامعة ألدوارهم المجتمعية  :دراسة ميدانية .
تقويم بعض جوانب األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعه المنوفية .
أداء رؤساء األقسام لمسئوليتهم المهنية وعالقته برضا أعضاء هيئة التدريس عن عملهم .
وعي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالجوانب القانونية المنظمة لعملهم .
أدوار معلمي مرحلة الثانوية العامة في ظل تحديات العولمة من وجهة نظر المعلمين والمسئولين .
نسق قيم مهنة التعليم لدى طالب إحدى كليات التربية خالل سنوات إعداداهم  :دراسة تتبعية .
ثقافة الجودة الشاملة بمدارس التعليم العام على ضوء تطبيق نظام جودة التعليم واالعتماد.
دور المدرسة الثانوية العامة في مواجهة تداعيات العولمة على الهوية الثقافية :دراسة ميدانية.
دور المدرسة في مواجهة تداعيات العولمة على الهوية الثقافية.
التوازن بين المحاسبية واالستقاللية في ضوء خبرات الجامعات األمريكية اإلنجليزية وكيفية اإلفادة منه في الجامعات المصرية.
ثقافة الجودة الشاملة بالتعليم :مفهومها ومكوناتها ،مستوياتها وأبعادها ،كيفية قياسها.
تطوير جودة أداء الجامعات باستخدام بعض التقنيات الحديثة .
" الدور المتوقع للمدرسة االبتدائية لمواجهة بعض مشكالت التلوث البيئي " .
"تصور مقترح للتأهيل التربوي لمعلمات رياض األطفال لتفعيل أدوارهن في النظم البيئية المختلفة".
" السلوك العدواني لدى األطفال والعوامل المؤثرة فيه ".
التقييم المتوازن كمدخل لجودة األداء الجامعي.
مستقبل إعداد المعلم في ظل تحديات المجتمع الرقمي.

 .22اإلدارة اإللكترونية :مدخل لفعالية التغيير التنظيمي في التعليم الجامعي.
 .23إعادة هندسة العمليات بالجامعات العربية لالرتقاء بقدرتها التنافسية على ضوء التصنيفات العاملية.

 -3اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها :
م

اسم الباحث

1

هانم دمحم البيومي

2

دمحم أحمد العامودي

3

فا مة دمحم السيد

4

صالح عطية الغامدي

5

أماني دمحم غنيم

6

حسنين علي يونس

عنوان الرسالة ودرجتها وتاريخها

الكلية/الجامعة

نوع
المشاركة

عوامللا الفقلللد الكملللي فلللي الملللدار االبتدائيلللة فلللي المنلللا الع لللوائية كليلللة التربيلللة جامعلللة
المنوفية
ومحافظة المنوفية – دارسة ميدانية – ماجستير4002
دور بعلللل الماسسلللات التربويلللة فلللي المملكلللة العربيلللة السلللعودية فلللي كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق
األزهر
مواجهة التحديات العالمية والمحلية المعاصرة – دكتوراه 4002
عواما انصراف الب محو األمية عن مواصلة دراسلتهم فلي المرحللة كليةةة الدراسة
األزهرةات اإلنسةةانية مناق
جامعة
اإلعدادية -ماجستير 4002
القيم األخالقية لدى الب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية – كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق
األزهر
دراسة ميدانية – دكتوراه 4002
أنمللا التن للالة االجتماعيللة فللي الحللوار ملل
فللا مللا قبللا المدرسللة – كليةةة الدراسة
ةات اإلنسةةانية مناق
–جامعة األزهر
ماجستير 4002
التصلللور المقتلللرد إلعلللداد معللللم ذوي االحتياجلللات ال اصلللة بلللالتعليم كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق
األزهر
األزهري – ماجستير 4002

مناق ة
ة
ة
ة
ة
ة
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8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

كلية التربية
كليلللة التربيلللة جامعلللة إشراف
ومناق ة
المنوفية
كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق ة
األزهر
كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق ة
األزهر
كليلللة التربيلللة جامعلللة
مناق ة
المنصورة

تقويم نظام التعليم الجامعي ال اص في مصر – دراسة حالة لجامعة 6أكتوبر –
والء دمحم حسني
ماجستير 4002
الوعى السياسي لدى لبلة جامعلة الكويلع وعالقلتهم بلبعل المتغيلرات
هايف هادى الحويلة
المجتمعية "دراسة ميدانية" دكتوراه 4002م
مسلللللفر بلللللن جبلللللران تفعيللا بللرامت التللدريب التربللوي لمعلمللي المملكللة العربيللة السللعودية فللي
ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة" دراسة ميدانية" دكتوراه4002 ،
معيل ال رفعة
تصور مقترد لتفعيا دور األن طة الطالبيلة فلي تنميلة اللوعى السياسلي
هالة حسن برى
لدى الب جامعة المنصورة .ماجستير4000 ،م
المتطلبلللات التربويلللة للطلللالب المكفلللوفين بجامعلللة األزهلللر .ماجسلللتير كلية الدراسات اإلنسةانية-
عائ ة دمحم الجران
جامعة األزهر
4000م
كليلللة التربيلللة جامعلللة
مسللللعد عبللللد الللللرحيم
حلقات الجودة وكيفية اإلفادة منها في تحقي أهداف التعليم
المنوفية
ابراهيم
تطوير بلرامت التلدريب بلالتعليم العلام األزهلري –فلي ضلوء االتجاهلات كليلللة التربيلللة جامعلللة
حسام دمحم الدسوقي
المنوفية
العالمية المعاصرة –دكتوراه4000،م
أشللللرف سلللليد أحمللللد إن لاء جامعللة افتراضللية فللي مصلر :المبللررات ،المتطلبللات ،المعوقللات .كليلللة التربيلللة جامعلللة
المنوفية
دكتوراه 4000
علي
كليلللة التربيلللة جامعلللة
ن ـللللللللـوى سـعــللللللللـد إعـداد معلمـي التعلـيم الثانـوي العـام ألداء أدوارهــــم في ظا نظام
المنوفية
جودة التعليم واالعتماد .ماجستير4004.م
محمـــود زنـون
للد
ل
أحم
تيسلللير فكلللري
معهد الدراسات والبحةوث
تنمية الوعي البيالي لدي المرأة العاملة دكتوراه 4004
البيئية جامعة المنوفية
رفاعي
كليلللة التربيلللة جامعلللة
تنمية القيم المهنية لدى الب كلية التربية – دكتوراه4004 ،م
أسمهان سيد عيسى
المنوفية
كليلللة التربيلللة جامعلللة
المتطلبات التربوية لتنمية االنتمـاء لدى تالميـذ المرحـلة اإلعداديـة:
فكللللرى عبللللد المللللنعم
عين شمس
دراسة حالة على محافظة جنوب سيناء ،ماجستير4004 ،م
السعدني
است دام أعضاء هيالة التدريس لألنترنع وعالقته بإنتاجيتهم األكاديمية  .كليلللة التربيلللة جامعلللة
صفاء محي بهجع
المنوفية
دكتوراه4004 ،م
ثقافة الجودة ال املة في الجامعات المصرية  :واقعها وسبا تفعيلها .كليلللة التربيلللة جامعلللة
نعمة منور حسب
نطا
ماجستير 4003 ،م
خا ر
تصللور مقتللرد لتقيلليم أعضللاء هيالللة التللدريس بالجامعللات المصللرية فللي كليللة االقتصللاد المنزلللي
مها دمحم عبد ال ال
– جامعة المنوفية
ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة .دكتوراه4003 ،م
مهللللا أبللللو المعللللا ي الللوعي البيالللي لللدى تالميللذ المرحلللة اإلعداديللة فللي البيالللات الصللحراوية معهد الدراسات والبحةوث
البيئية جامعة المنوفية
والساحلية .ماجستير 4003
النجار
أما سيد احمد شحاتة التأهيا التربوي لمعلمات رياض األ فال لتفعيا أدوارهن في النظم
معهد الدراسات والبحةوث
البيئية جامعة المنوفية
البيالية الم تلفة .ماجستير4003،م
جاد
دور المدرسة االبتدائية في مواجهة بعل الم كالت البيالية ( دراسة
أما دمحم عبد الحميد
معهد الدراسات والبحةوث
البيئية جامعة المنوفية
عبد المقصود الحفني ميدانية بمدنية السادات –مصر) .ماجستير4003 ،م
قيم الجودة لدى معلمي التعليم المرحلة الثانوية العامة "دراسة مقارنة
دعاء لطفى عبد
كلية التربية – جامعة
المنوفية
بين المدار المعتمدة وغير المعتمدة" ماجستير4002،م
الرحمن
المتطلبات التربوية الالزمة إلشباع حاجات المسنين بنوادي ودور
كلية االقتصاد المنزلي
حنان أحمد علي
– جامعة المنوفية
الرعاية بمصر .ماجستير4002 ،م
مساعد دمحم نايف
دور التربية البيالية فى اكساب القيم البيالية لطالب المرحلة المتوسطة
معهد الدراسات والبحةوث
مذرى سراي
البيئية جامعة المنوفية
بدولة الكويع .ماجستير4002 ،م
ال مري
عزت عبد الغنى دمحم تقويم دور وحدات التدريب والجودة في التنمية المهنية للمعلمين
كلية التربية – جامعة
المنوفية
بالمعاهد األزهرية بمحافظة المنوفية .ماجستير4002 ،م
جلهوم
ماجستير،
.
فال
األ
لدي
العدواني
بالسلوك
وعالقتها
البيالية
كالت
الم
معهد الدراسات والبحةوث
فا مة سلمان قطب
البيئية جامعة المنوفية
4002م
هالللللة علللللى حللللوا
تنميللة الللوعي الصللحي لطللالب التعللليم العللام علللى ضللوء خبللرات بعللل كليلللللة التربيلللللة جامعلللللة
مدينة السادات
الدول .ماجستير 4002
منتصر
أشرف شوقي صلدي
دور مللديري مللدار التعللليم األساسللي فللي ن للر ثقافللة الجللودة ال للاملة كليلللللة التربيلللللة جامعلللللة
مدينة السادات
بمدارسهم – دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية .ماجستير 4002
أبو حجر
كلية التربية – جامعة
واق التربية الجمالية للطفا في رياض األ فال بمحافظة البحيرة:
عبير عادل أحمد

مناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
إشلللللللللللللراف
ومناق ة
مناق ة
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سليمان
دمحم عبد الصبور دمحم
33
عبد العا ي
أسماء فتحي السيد
34
علي
 35أميرة عادل محمود
36

منى التويجري

 37أسماء شعبان حماده
38
39
41
41
42

نعمة منور محسب
خا ر
نعمات دمحم ابراهيم
خضر
هالة المرشدي على
أحمد
غادة رأفع يونس
كليب
مصطفى دمحم سعيد
راشد

 43والء دمحم حسنى
دمحم عبد المنطلب
44
إبراهيم
 45ن وى سعد دمحم زنون
 46ضياء هارون الجندى
مسعد حلمي زكى
47
جالل

-

دراسة ميدانية .ماجستير4002 ،م
تطوير التعليم في المعاهد األزهرية بمحافظة سوهاج في القرن
الع رين "دراسة تحليلية" .ماجستير4002 ،م
أخالق الرعاية مدخا لحا الم كالت النظام المدرسي بالمرحلة الثانوية
معوقات تطبي التقييم الذاتي وخطط التحسين المدرسي لمراحا التعليم
قبا الجامعي لتحقي الجودة ماجستير 4002
الدور التربوي لألسرة في مواجهة تداعيات تكنولوجيا المعلومات على
األسرة :دراسة ميدانية
العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي  :دراسة آل راء معلمي
التعليم اإلعدادي بمحافظة المنوفية -ماجستير
تقييم أداء جامعة مدينة السادات باست دام بطاقة األداء المتوازن-
دكتوراه
متطلبات تطوير إدارة جامعة مدينة السادات في ضوء مدخا اإلدارة
الذاتية -ماجستير
دور وحدة التدريب والجودة في التنمية المهنية بمدار المرحلة
االبتدائية دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية -ماجستير
وعى البات رياض األ فال بتداعيات است دام المستحدثات
التكنولوجية على فا الروضة دراسة ميدانية -ماجستير
تطبي االدارة الرقمية بالجامعات المصرية على ضوء خبرات بعل
الدول -ماجستير
تطوير نظام الساعات المعتمدة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة-
دكتوراه
أداء وحدات التدريب والجودة بالمدار الثانوية العامة بمصر في
ضوء المنظمة المتعلمة " دراسة تقويمية " -ماجستير
دور الجامعة في تنمية االنتماء الو ني لدى البها " " دراسة ميدانية-
دكتوراه
تطوير المدرسة الثانوية العامة في ضوء متطلبات المدرسة الجاذبة-
ماجستير
تطوير القرار التعليمي بالمدرسة اإلعدادية المصرية في ضوء صن
القرار األخالقي " دراسة ميد انية بمحافظة المنوفية -ماجستير

دمنهور
معهد البحوث
والدراسات التربوية

كلية التربية – جامعة
المنوفية
كلية التربية – جامعة
سوهاج
كلية التربية –جامعة
القصيم
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
المنوفية
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات

مناق ة
مناق ة
مناق ة
مناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة
اشلللللللللللللراف
ومناق ة

 -2الرسائل العلمية املشرف عليها وفى طور اإلعداد ملناقشتها :
م

اسم الباحث

0

نجالء فتحي سعيد عبد
الرحمن

4

هناء رمضان عبد
الرحمن منصور

3

على أحمد دمحم عثمان

2

نسمة حسن حامد

2

محمود حامد فرج الوكيا

6

سارة دمحم فتح هللا
الكفراوى

2

ربي دمحم متولى بكر

2

دمحم عزوز دمحم عساف

2

مها أبو المعا ي النجار

عنوان الرسالة ودرجتها وتاريخها
األنما القيادية لمديري المدار الرسمية للغات وف نظرية ال بكة اإلدارية
وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية-
ماجستير
سلوك الموا نة التنظيمية لدى معلمي التربية ال اصة بمحافظة المنوفية "
دراسة ميدانية " -ماجستير
تطوير إدارة جامعة مدينة السادات في ضوء اإلدارة االستراتيجية -ماجستير
تطوير اختيار القيادات الجامعية المصرية على ضوء االتجاهات العالمية
المعاصرة  -ماجستير
التعليم بالمحمول صيغة جديدة للتعليم دراسة آلراء أعضاء هيالة التدريس-
ماجستير
ادارة االزمة وعالقتها بضغو العما على مديري مدار التعليم الثانوي
بمحافظة البحيرة  -ماجستير
تفويل سلطة مديري المدار اإلعدادية للمعلمين وعالقتها بجودة أدائهم
المهني " دراسة ميدانية بمحافظة البحيرة -ماجستير
متطلبات تطبي إدارة المعرفة بجامعة مدينة السادات دراسة ميدانية-
ماجستير
دور معلمة رياض األ فال في تنمية االبداع لدى فا الروضة دكتوراه

الكلية  /الجامعة
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
معهد البحوث
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السيرة الذاتية

00

هالة حوا

00

إيمان محفوظ

تطوير أداء أعضاء هيالة التدريس على ضوء متطلبات مجتم المعرفة
دكتوراه
متطلبات تطوير أداء جامعة مدينة السادات في ضوء مدخا إدارة التميز
ماجستير

كلية التربية
والدراسات البيالية -
جامعة مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
كلية التربية  -جامعة
مدينة السادات
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