د  /شرف ابراهيم الهادي

نبذة مختصرة :
القسم :
أصول التربية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

اصول التربية  -ادارة مؤسسات التعليم العالي
الرتبة العلمية :
أستاذ

البريد االلكتروني

الجامعي :

prof.sharafalhadi@gmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه ادارة تعليمية وتربية مقارنة كلية التربية – جامعة بنها جمهورية مصر
العربية  3991م
ماجستير ادارة وتخطيط تربوي كلية التربية – جامعة ام القرى -المملكة العربية
السعودية  3999م
بكالوريوس أحياء كيمياء مع أعداد تربوي كلية العلوم التطبيقية – جامعة أم
القرى  3991م
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
البحوث :
اوالوالمؤلفات
العالقة بين درجة ممارسة القيادة التحويلية ودرجة ممارسة إدارة المعرفة مقبول النشر بمجلة الثقافه من أجل التنمية -اكاديميةالبحث العلمي بمصر 7102م .
 تقييم األداء االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن (  )BSCمن وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة القصيم  -مقبولالنشر بمجلة العلوم العلوم التربوية بجامعة االمام-0341.
 تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين جامعة القصيم والمؤسسات االنتاجية في ضوء متطلبات خطط التنمية  -مقبول للنشر في مجلةجامعة جازان للعلوم االنسانية للعام .7103
 تصور مقترح لتفعيل ادارة المعرفة بجامعة القصيم في ضوء ثقافة الجودة التنافسية – مقبول للنشر في مجلة العلوم التربويةوالنفسية بكلية التربية جامعة القصيم للعام .7103
 واقع نظام ادارة الجودة بجامعة القصيم دراسة تحليلية آلراء الهيئة التدريسية والقيادات االكاديمية منشور في مجلة العلومالتربوية والنفسية كلية التربية جامعة القصيم المجلد ( )1العدد ( )7مايو .7104
 إدارة تغيير مؤسسات التعليم العالي العربي نحو جودة النوعية وتميز االداء – مقبول للنشر في المجلة العربية لضمان جودةالتعليم الجامعي – اتحاد الجامعات العربية – بتاريخ 7107
 رؤية استراتيجية لجامعات عربية منتجة ذات جودة تعليمية عالية ونفقات منخفضة – مقبول للنشر في مجلة كلية التربية جامعةالمنوفية بمصر –  7107م
 فعالية انظمة الحوافز ومدى تحقيقها للرضا الوظيفي للمؤسسات التربوية  -مجلة كلية اآلداب – جامعة صنعاء بتاريخ /4 /72 7111م

 مدى فعالية انظمة االتصاالت االدارية بمكاتب التربية – مجلة الدراسات االجتماعية – كلية العلوم االنسانية واإلدارية  -جامعةالعلوم والتكنولوجيا – بتاريخ 7111 /4/71م
 االعتماد االكاديمي في االعداد المهني لكليات التربية لضمان جودة التعليم القضايا والتحديات في العالم االسالمي في احياءوتفعيل إعداد المعلمين الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا يونيو  7112م
 تصور مقترح لتطوير أداء الجامعات وفق معايير الجودة الشاملة مؤتمر جودة التعليم الجامعي جامعة البحرين يوليو 7112 -الكفاية الداخلية لكليات جامعة صنعاء منذ عام  7111 -0992م المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية للتربية المقارنةواإلدارة التعليمية حول واقع التعليم العالي جامعة الزقازيق مايو  7111م
 المناخ التنظيمي السائد في المؤسسات التعليمية  -المؤتمر القومي السنوي السابع حول اعداد المعلم العربي في مطلع االلفية الثالثةجامعة حلوان مايو  0999م
 الحاجات اإلنسانية للقيادات االدارية بالمؤسسات التعليمية  -المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارةالتعليمية حول االدارة الجامعية في الوطن العربي جامعة عين شمس يناير  0999م

ثانيا الكتب المؤلفة :
• دليل اإلدارة المدرسية  ،مركز البحوث والتطوير التربوي  7111 ،م طبعة أولى .
• مبادئ اإلدارة العامة  ،مكتبة األمين بصنعاء  0999 ،م طبعة أولى .
• أساسيات اإلدارة التربوية  ،الجامعة اليمنية  0992 ،م طبعة أولى ،مكتبة المنار  0999 ،م طبعة ثانية.

