د  /علية محمد اسماعيل شرف

نبذة مختصرة :
القسم :
أصول التربية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

اصول التربية  .ادارة تربوية
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

ashrf@ qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

ليسانس آداب وتربية
ماجستير فى التربية
دكتوراة الفلسفة فى التربية
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
المنشورة
األبحاث
 .1استراتيجية مقترحة إلدارة األزمات التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى
 .2جودة إدارة عضو هيئة التدريس لقاعة الدراسة مدخل لتنمية مهارات التواصل بين الطالبات بكلية التربية جامعة
القصيم
 .3دور القيادة التربوية الفعالة فى تحقيق البيئة المدرسية الجاذبة للتعلم
 .4واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على مستوى اإلنجاز االكاديمى للطالبات من وجهة نظرهم دراسة ميدانية
 .5الجودة الشاملة ودورها فى تحقيق إدارة التنمية المهنية المستدامة للمعلم بالمملكة العربية السعودية
 .6الكترونية اتخاذ القرار مدخل لتحقيق اإلبداع االدارى لدى قادة المدارس.
الكتب  :مدخل للتربية  -مهارات االتصال
الرقابة والمحاسبية التعليمية فى ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة
االتصال الشفوي مهارات وتطبيقات

كلية التربية
قسم أصول التربية
السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية

الجنسية

علية دمحم إسماعيل شرف
مصرية

الوظيفة الحالية

أستاذ مشارك

القســــــــم

أصول التربية

التخصص العام

أصول التربية

التخصص الدقيق

إدارة تربوية وتربية مقارنة

االســــم

بيانات التواصل

2

جوال5006795404 :
بريد الكتروني:
بريد الكترونيdr.alyia@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
التخصص
أصول تربية

الدرجة العلمية
دكتوراه في
التربية
أصول تربية
ماجستير في
التربية
دبلومه خاصة في أصول تربية
التربية
اللغة العربية
ليسانس آداب
وتربية

الجهة المانحة لها
جامعة المنصورة

التاريخ
2556

جامعة المنصورة

2555

جامعة المنصورة

1440

جامعة المنصورة

1442

0

األبحاث العلمية المنشورة
عنوان البحث

مكان النشر والتاريخ

 -1الدور التربوي لألسرة
مجلة جامعة القصيم للعلوم
في تنمية و تعزيز
التربوية والنفسية  1909هـ
القيم لدى الشباب
مجلة دراسات تربوية
- 2إستراتيجية مقترحة إلدارة
األزمات التعليمية في مؤسسات واجتماعية – جامعة حلوان
 2510م
التعليم العالي
- 3جودة إدارة عضو هيئة
التدريس لقاعة الدراسة

مدخل لتنمية مهارات التواصل

مجلة كلية التربية العلمية
بالمنصورة  2519م

اسم الباحث أو
الباحثين
علية دمحم شرف
علية دمحم شرف

علية دمحم شرف

بين الطالبات

بكلية التربية جامعة القصيم
" دراسة حالة "

 - 4دور القيادة التربوية
الفعالة في تحقيق البيئة
المدرسية الجاذبة للتعلم

 – 5واقع تطبيق إدارة الجودة
الشاملة وتأثيرها على مستوى
االنجاز األكاديمي

المؤتمر الدولي األول لكلية
التربية -جامعة الباحة
2510

مجلة كلية التربية العلمية
بالمنصورة ،اكتوبر  2015م
ع 40

علية دمحم شرف

علية دمحم شرف

للطالبات من وجهة نظرهن".
"دراسة ميدانية "

 -6الجودة الشاملة ودورها فى
تحقيق ادارة التنمية المهنية

المستدامة للمعلم

المؤتمر الدولي الخامس لكلية
التربية -جامعة ام القرى
2517

علية دمحم شرف

بالمملكة العربية السعودية

 - 7الكترونية اتخاذ القرار

مدخل لتحقيق اإلبداع اإلداري

مجلة كلية التربية العلمية
بالمنصورة 2017

علية دمحم شرف

لدى قادة المدارس
 - 8متطلبات إدارة الصراع

مجلة الملك سعود

التنظيمي بالمدارس األهلية

علية دمحم شرف
+عواطف السيف

للبنات بمدينة بريدة

وانعكاساتها على األداء

الوظيفى للمعلمات من وجهة
نظرهن

 - 9االحتياجات التدريبية

علية دمحم شرف

قيد النشر

الالزمة لرفع كفاءة قادة
المدارس فى ضوء

الفكر اإلدارى المعاصر من
وجهة نظرهم

9

كتب مؤلفة أو مترجمة
عنوان الكتاب

0

نوع المشاركة مكان وتاريخ النشر

مدخل إلى التربية

مؤلف مشارك

مهارات االتصال

مؤلف

الرقابة والمحاسبية التعليمية في ضوء بعض
االتجاهات
العالمية الحديثة
االتصــال الشفــــوى
مهارات وتطبيقات

مؤلف

دار الزهراء
 2512م
مكتبة الرشد
2512م
مكتبة الزهراء
() 2519

مؤلف مشارك

مكتبة الرشد
2516م

المشاركة في المؤتمرات
بيانات المؤتمر

نوعية

المشاركة

عنوان المؤتمر

مكان المؤتمر

تاريخ المؤتمر

دور كليات التربية في
إصالح التعليم

كلية التربية – جامعة
المنصورة
–
كلية التربية -جامعة

 21نوفمبر 2550

حضور

من 21إلى

مشاركة

الباحة

1125/4/25م

المؤتمر الدولي ...آفاق
مستقبلية
المؤتمر الدولي الخامس
اعداد المعلم فى ضوء
مطالب التنمية ومستجدات
العصر .

كلية التربية -جامعة ام من 20الى 9/ 20
2517/
القرى

مشاركة

المنصورة -فرع دمياط

ـ
7

المشاركة في الندوات وورش العمل

العنوان
دورة (انجاز )
حضور ورشة
عمل عن" تقويم
الطالب المعلم
(المتدرب )"
حضور ورشة
عمل عن
"اعداد اطار
شامل لتقويم أداء
أعضاء هيئة
التدريس بكلية
فف
التربية

بناء وتدريس
المقررات

بيانات الندوة أو الورشة
المكان
كلية التربية – اإلسكان
جامعة القصيم
كلية التربية – اإلسكان
جامعة القصيم

التاريخ

نوعية
المشاركة

2439/1/6ه

حضور

2438/ 7 /2

حضور

ه

كلية التربية – اإلسكان
جامعة القصيم

2438/ 6/ 27

حضور

كلية التربية – اإلسكان
جامعة القصيم

5/24

حضور

2437/هـ

اإللكترونية

المستوى األول
تطبيقات توثيق

المراجع العلمية في
قواعد المعلومات

عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم

/8 /26

حضور

2436ه

العالمية

كلية التربية – الصفراء -
جامعة القصيم

2436/6/21ه

حضور

كلية التربية – الصفراء -
جامعة القصيم

1907 /0/7هـ

حضور

1909/12 /24
هـ
 1900هـ

حضور
مدربة

 1902هـ

حضور

1902/0/14

حضور

1902/ 0 /29

حضور

1902 /1 / 19

حضور

1901/0/25هـ

حضور

1901/11هـ

حضور

دورة عن توحيد
سياسة ضبط
الجودة البرامجية
بجامعة القصيم
كلية التربية – الصفراء -
دورة عن الملكية
جامعة القصيم
الفكرية
الكلية األدبية باإلسكان
دورة عن فن
التعامل مع اآلخرين
قسم الدراسات الجامعية
دورة عن استخدام
للطالبات بجامعة القصيم
برنامج spss
تخطيط التدريس كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية -جامعة القصيم
الجامعى الفعال
قسم الدراسات الجامعية
التخطيط
للطالبات بجامعة القصيم
االستراتيجي في
مؤسسات التعليم
العالي
الفعالية الشخصية كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية  -جامعة القصيم
لعضو الهيئة
التدريسية
كلية التربية بيريدة -األقسام
ضمان الجودة
األدبية
والتقويم البرامجى
نادي القصيم األدبي
الطفولة والمراهقة
فن إدارة
االجتماعات وإعداد
المحاضر
إعداد وكتابة
التقارير
تنمية مهارات
العرض واإللقاء

نادي القصيم األدبي

1901/ 7

حضور

نادي القصيم األدبي

1901/ 7

حضور

نادي القصيم األدبي

1901/ 7

حضور

الطفولة والمراهقة

نادي القصيم األدبي
المجمع التعليمي
باإلسماعيلية – القاهرة

أعضاء
تهيئة
وحدات الدعم الفنى
الجودة
وضمان
–
باإلسماعيلية
القاهرة
كلية التربية -جامعة
دورة تدريبية
المنصورة
ألعضاء وحدات
ضمان الجودة
باإلدارات التعليمية
الهيئة القومية لضمان
إعداد المراجعين
الجودة – القاهرة
الخارجيين للتعليم
قبل الجامعي
الهيئة القومية لضمان
نظم المعلومات
الجودة – القاهرة
للمراجعين
الخارجيين
الهيئة القومية لضمان
الدورة المتقدمة
الجودة – القاهرة
للمراجعين
الخارجيين في
التعليم قبل الجامعي
المنصورة – القاهرة
التقييم الذاتي –
برنامج تطوير
التعليم Erp
المنصورة – القاهرة
خطط التحسين -
برنامج تطوير
التعليم Erp
المنصورة
تدريب فرق الجودة
بالمدارس على
التقييم الذاتي
المنصورة
تدريب فرق الجودة
بالمدارس على بناء
خطط التحسين
مدينة مبارك  7-أكتوبر –
برنامج التخطيط
القاهرة
االستراتيجي
الالمركزى
مديرية التربية والتعليم
ورش عمل لبناء
بالدقهلية
الخطة اإلستراتيجية
للتعليم بالدقهلية
مركز التدريب المركزى -
التقويم التربوي
روكسى  -القاهرة
الشامل
مدينة مبارك  7-أكتوبر –
جوائز االمتياز
القاهرة
المدرسي

1901/ 11

حضور

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

متدربة

2554

مدربة

2554

مدربة

2552

متدربة

2552

عضو مشارك

2552

مدربة

2556

مدربة

الرخصة الدولية
للحاسب االلى
ICDL
التقويم التربوي
الشامل
إعداد كوادر تدريبية
فى صعوبات التعلم
البسيط.
صعوبات التعلم
البسيط لمعلمي
المرحلة االبتدائية
( التشخيص
والعالج )

6

المنصورة

2556

متدربة

كلية التربية -جامعة
المنصورة
مركز التطوير بسرس الليان
–المنوفية – القاهرة

2550

متدربة

2559

متدربة

2559

مدربة

المنصورة

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهمت في
تدريسها
أصول التربية اإلسالمية
اجتماعيات التربية
سياسة ونظام التعليم في المملكة
تطور الفكر التربوي
إدارة وتخطيط تربوي
مهارات االتصال
تربية ومجتمع
تربية الطفل اإلسالم
مدخل للتربية
اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوى
التخطيط التربوى
القيادة التربوية

المرحلة الجامعية

الدراسات
العليا

المستوى
الخامس+الدبلوم العام فى
التربية
المستوى السابع
المستوى السابع
المستوى الثامن
المستوى الثامن
المستوى الثالث
المستوى الخامس
المستوى السابع
المستوى األول
الدبلوم العام للتربية
ماجستير
(إدارة
تربوية)
ماجستير
(إدارة
تربوية)

2

األنشطة العامة

النشاط
منسقة النشاط الطالبي لقسم التاريخ
عضو لجنة التخطيط والجودة بقسم
اصول التربية
عضو لجنة الجودة بقسم اصول التربية
عضو لجنة الخريطة البحثية بقسم اصول
التربية – جامعة القصيم
عضو لجنة الجداول بقسم اصول التربية
– جامعة القصيم

المكان
الكلية األدبية ( 1900هـ )
كلية التربية  1906/1907هـ
كلية التربية  1902/1906هـ وحتى
تاريخة
كلية التربية  1902/1906هـ
كلية التربية  1904/1902هـ

