بزنايج انًؤتًز انعهًي نجايعة بنها
انتعهيى انًفتىح :انىاقع وانًأيىل
انيىو األول االثنين انًىافق 2102/7/2و:
01-9
00-01

تسجيم واستقبال:
انجهسة االفتتاحية:

 -0كممة أ.د /سالمه عبد العظيم حسين
 -2كممة أ.د /سميمان محمد مصطفى:
 -3كممة أ.د /عمى محمد شمس الدين:

00.31-00

مدير المركز ومقرر عام المؤتمر
نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب ونائب رئيس المؤتمر
رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر

استزاحة
انجهسة األوني:
رئيس الجمسة :أ.د /سعيد إسماعيل عمى :أستاذ أصول التربية – جامعة عين شمس

مقرر الجمسة :أ.د /مصطفى محمد رجب :أستاذ أصول التربية – كمية التربية – جامعة سوهاج
رئيس الهيئة القومية لتعميم الكبار ومحو األمية

معقب الجمسة :أ.د /الشحات إبراهيم منصور :عميد كمية الحقوق جامعة بنها

2-00.31

المتحدثون:

))

((

ا -أ.د /شبل بدران الغريب :التعميم الجامعي المفتوح والديمقراطية عالقة غائبة

 -2أ.د /إميل فهمى حنا شنودة :فعاليات التعميم المفتوح في إطار المعرفة التراكمية

((

 -3أ.د /سعععيد أحمععد سععميمان :رؤيععة جامعععة ادسععكندرية حععول إمكانيععة ادفععادة مععن صععيغة التعمععيم المفتععوح فععى تحقيععق مبععدأ حععق
))

التعميم الجامعي المتميز لمجميع

 -4أ.د /ممدوح عبدالرحمن الرمالى :إستراتيجية التعميم المفتوح وثقافة العموم الصرف والعروض أنموذجين في أنموذج
))

 -5أ.د /أشرف محمد توفيق :إصالح التعميم المفتوح ((نظرة نقدية مستقبمية
3-2

استزاحة غذاء
انجهسة انثانية:
رئيس الجمسة :أ.د /أحمد إسماعيل حجى :أستاذ التربية المقارنة واددارة التعميمية جامعة حموان
مقرر الجمسة :أ.د /شاكر محمد فتحى :أستاذ التربية المقارنة واددارة التعميمية جامعة عين شمس
معقب الجمسة :أ.د /محمود عوض اهلل سالم :أستاذ عمم النفس التربوي ومدير المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي
المتحدثون:
 -0أ.د /سالمة عبد العظيم حسين :التخطيط ادستراتيجي لمتعميم المفتوح فى مصر فى ضوء بعض الخبرات العالمية

5.31-3

 -2أ.د /جمال محمعد أبعو الوفعا :متطمبعات تحقيعق التعمعيم الجعامعي المفتعوح فعي مصعر لمميعزة التنافسعية فعي ضعوء بععض النمعاذج
))

العالمية ((دراسة تحميمية ورؤية مستقبمية

 -3أ.د /هدى عبدالحميد عبدالفتاح – أ.م.د /خمف حسن الطحاوى :واقع برنامج التعميم المفتوح في كمية التربية ببورسعيد فعي
ضوء معايير الجودة من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس

 -4أ.م.د /محمد حسن رسمى – أ.د /جمال محمد أبو الوفا :تأثير الميزة التنافسية عمعى إدارة المعوارد البشعرية بمنظومعة التعمعيم
))

المفتوح ((دراسة تحميمية ورؤية عصرية

 -5أ.د /محمد درويش درويش :التعميم المفتوح "المتغيرات والمواجهات"
 -6أ.د /أحمد إبراهيم أحمد :متطمبات الجودة الشاممة لتعميم الكبار ((كصيغة لمتعميم المفتوح

))

انيىو انثاني انثالثاء انًىافق 2102/7/3و:
00.31-01

انجهسة انثانثة:

ورشة عًم انتعهيى انًفتىح (اإليجابيات – انسهبيات)
(نقاش يفتىح)

رئيس الجمسة :أ.د /سميمان محمد مصطفى :نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب ونائب رئيس المؤتمر
مقرر الجمسة :أ.د /سالمه عبد العظيم حسين :مدير المركز ومقرر عام المؤتمر
معقب الجمسة :أ.د /محمد ناجى محمد مسعد :عميد كمية العموم – جامعة بنها

أ.د /عبد المطيف محمد الصباغ :عميد كمية اآلداب – جامعة بنها

02-00.31

تكزيى انطالب انًتفىقين بانتعهيى انًفتىح

02.31-02

استزاحة
انجهسة انزابعة:
رئيس الجمسة :أبو السعود محمد أحمد :عميد كمية التربية – جامعة بنها
مقرر الجمسة :جمال عبد الرحيم سوسه :عميد كمية الطب البيطري – جامعة بنها
معقب الجمسة :أحمد عبد الرحيم زردق :عميد كمية التجارة – جامعة بنها

ا -أ /خالد صالح حنفى محمود :التعميم الجامعي المفتوح في مصر ((رؤية مستقبمية

3-02.31

))

 -2أ /فاطمة أحمد ذكى إبراهيم :تصور مقترح ددارة مراكز التعميم المفتوح بالجامعات المصرية باستخدام بطاقة األداء المتوازن
((

))

 -3أ /عبد العزيز أحمد محمود سعد :التقويم التربوي الشامل رؤية لطالب التعميم المفتوح

 -4أ.د /سحر حسنى أحمد السيد :تطوير التعميم الجامعي المفتوح باستخدام مدخل اددارة ادستراتيجية

 -5أ /هالة محمد السيد صالح :استخدام الفصول االفتراضية لتحقيق جودة التعميم المفتوح ((رؤية مستقبمية
 -6أ /نسمة عبد الرسول عبد البر :تطوير إدارة التعميم الجامعي المفتوح باستخدام أسموب ستة سيجما
))

4-3
4.31-4

 -7أ /صابر صبحى محمد عبد ربه :صيغ التعميم الجامعي الممول ذاتياً ((التعميم المفتوح نموذجا

استزاحة غذاء
انجهسة انخايسة وانختايية:
(انتىصيات)

رئيس الجمسة :أ.د /عبد الرحيم سعد شولح :نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث
مقرر الجمسة :أ.د /سالمه عبد العظيم حسين :مدير المركز ومقرر عام المؤتمر

))

