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 4622229792ِٕضي /   47728421717أٚ     47221872210 التمفكف

 
 حانيًا : انًؤهالث انذراسيت  وانشهاداث انعهًيت:

 سنت انحصىل انجايعت انًؤهم أو انشهادة و

عبِؼخ  ثىبس١ٌٛط اٌؼٍَٛ ٚاٌزشث١خ ) اٌطج١ؼخ ٚاٌى١ّ١بء ( 1

 أع١ٛه

7682َ 

عبِؼخ  اٌذثٍَٛ اٌخبؿ فٟ اٌزشث١خ 2

 أع١ٛه

7680َ 

عبِؼخ  اٌزشث١خ ) ِٕب٘ظ ٚ هشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ (اٌّبعغز١ش فٟ  3

 اٌمب٘شح

7681َ 

عبِؼخ  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ اٌزشث١خ ) ِٕب٘ظ ٚ هشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ( 4

 أع١ٛه

7660َ 

عبِؼخ  اٌزــشل١خ ٌذسعخ أعزبر ِغبػــذ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ 5

 أع١ٛه

29/74/2442َ 

عبِؼخ  اٌزذس٠ظاٌزشل١خ ٌذسعخ أعزبر فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق  6

 أع١ٛه

29/74/2448َ 

 حانخًا :  انتذرد انىظيفي:
 سنت ان يكاٌ انعًم انًؤهم أو انشهادة و

ِدددذسط اٌف١دددـض٠بء ٚاٌى١ّ١دددبء ٚهدددشق ردددذس٠ظ  1

 اٌؼٍَٛ

 7688 -7682 ِؼٙذ اٌّؼ١ٍّٓ ثغٛ٘بط

ِدددذسط اٌف١دددـض٠بء ٚاٌى١ّ١دددبء ٚهدددشق ردددذس٠ظ  2

 اٌؼٍَٛ

 7662 -7688 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

ِدددذسط اٌف١دددـض٠بء ٚاٌى١ّ١دددبء ٚهدددشق ردددذس٠ظ  3

 اٌؼٍَٛ

 7662 -7662 ِؼٙذ اٌّؼ١ٍّٓ ثغٛ٘بط

 7669 -7662 و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثٛس عؼ١ذ ِذسط رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  4

 7666 -7661 و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأع١ٛه ِذسط رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  5

 2442 -7666 ع١ٛهـ عبِؼخ أ و١ٍخ اٌزشث١خِددذسط إٌّددب٘ظ ٚهددشق اٌزددذس٠ظ ٚرىٌٕٛٛع١ددب  6
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 اٌزؼ١ٍُ 

 2448-2442 ع١ٛهـ عبِؼخ أ و١ٍخ اٌزشث١خ أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ 7

 2/6/2476َ -2448 ع١ٛهـ عبِؼخ أ و١ٍخ اٌزشث١خ أعزبر ثمغُ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ 8

 َ ؽزٝ ا2/6/2476ْ٢ ع١ٛهـ عبِؼخ أ و١ٍخ اٌزشث١خ ثمغُ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظأعزبر ِزفشؽ  9

 حانخًا :  انًشاركاث انىظيفيت:
 انسنت انجهت انًشاركت انىظيفيت و

اعزؾبسٞ فٟ ٚسػ ػّدً ئػدذاد اٌؾم١جدخ اٌزذس٠ج١دخ ٌّدٛعٟٙ اٌؼٍدَٛ ػٍدٝ  1

 اٌزؼٍُ إٌؾو ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾبًِ

(ERP) - 

 اٌمب٘شح

أوزٛثش ١ٌٛ٠ٛ ؽزٝ 

2448 
فٟ ثشٔدبِظ اٌدزؼٍُ إٌؾدو  (ERP)اعزؾبسٞ رؼ١ٍُ ثجشٔبِظ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  2

 ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾبًِ

 2448/2446 لٕب

 2477عجزّجش  أع١ٛه ػنٛ اٌّغّغ االٔزخبثٟ ػٓ و١ٍخ اٌزشث١خ الخز١بس سئ١ظ عبِؼخ  أع١ٛه   3
ٌؾدشوخ اٌّؾبسوخ فٟ ِشاعؼخ ؽم١جخ رذس٠ج١خ ٌّذسعدٟ اٌؼٍدَٛ ٌٍّٛ٘دٛث١ٓ  4

 اٌّذسة اٌؼشثٟ اٌّؾزشف

 2470 ئٌىزش١ٔٚب  

ٚاٌّغدد د ِ ؾىددُ خددبسعٟ ٌٍغٕددخ رشل١ددبد العددبرزح اٌّغددبػذ٠ٓ ٚالعددبرزح  5

 اٌؼ١ٍّخ.

ِؾ١ٍددددددددددددددددددب  

 ٚئل١ّ١ٍب

 ؽزٝ ا2448ْ٢

ِذ٠ش أوبد٠ّٟ ٌجشٔبِظ ئػذاد ِؼٍُ اٌف١ض٠دبء مدّٓ فش٠دك ئػدذاد اٌذساعدخ اٌزار١دخ  6

 ٌجشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ. 

اٌزشث١دخ ـ و١ٍخ 

 عبِؼخ أع١ٛه

 ؽزٝ ربس٠خ2474ٗ

اٌّؾددبسوخ فددٟ ئػددذاد ِمددشساد ثددشاِظ اٌجىددبس١ٌٛط فددٟ اٌؼٍددَٛ ٚاٌزشث١ددخ ..رؼٍدد١ُ  11

 . STEMاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌٙذعخ ٚاٌش٠بم١بد 

و١ٍخ اٌزشث١دخ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

2427 

 

 رابعًا :   انبحىث انعهًيت  :
 

 رسانتا انًاجستير وانذكتىراه : -أ

 انسنت انجايعت انعنىاٌ انرسانت

رم٠ُٛ الخطبء اٌؾبئؼخ فٟ رؾق١ً ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌّزنّٕخ فٟ  انًاجستير

ِمشس اٌف١ض٠بء ٌط ة اٌقف اٌخبِظ اٌؼٍّٟ ثذٚس اٌّؼ١ٍّٓ 

 ٚاٌّؼٍّبد ٚأصشٖ ػٍٝ اوزغبة ر ١ِزُ٘ رٍه اٌّفب١ُ٘

ِؼٙذ اٌذساعبد 

 ٚاٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ـ

 اٌمب٘شح

7681 

اعزخذاَ اٌىّج١ٛرش فٟ رؼ١ٍُ اٌف١ض٠بء فٟ اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ  انذكتىراه

ٚأصش رٌه ػٍٝ رؾق١ً اٌز ١ِز فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ٚارغب٘برُٙ 

 ٔؾٖٛ

 و١ٍخ اٌزشث١خ ـ لٕب

 أع١ٛه
7660 

 

 

 

 انًنشىرة : وأوراق انعًم انبحىث انعهًيت -ب 
 

 المؤلف جهة وسنة النشر عنوان البحث م

4 
ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأع١ٛه اٌقؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ 

فٟ دساعزُٙ ٌّمشساد اٌؾبعت ا٢ٌٟ ِٚمزشؽبد ٌٍزغٍت 

 ػ١ٍٙب " دساعخ ١ِذا١ٔخ".

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط / 

عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ ـ اٌؼذد 

،  2444َاٌخبِظ ػؾش ـ ٠ٕب٠ش   

 .69ـ  12ؿ ؿ 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

اإلٔزشٔذ فٟ رؼٍُ اٌؼٍَٛ ٌز ١ِز أصش اٌزؼبًِ ِغ ثشِغ١بد  2

 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش االثزىبسٞ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط / 

عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ ـ اٌؼذد 

،  2444َاٌخبِظ ػؾش ـ ٠ٕب٠ش 

 226ـ  272ؿ ؿ 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي



 المؤلف جهة وسنة النشر عنوان البحث م

3 
 أصش اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌجشٔبِغٟ إٌّزظ ثبٌٛعبئو اٌّزؼذدح

إٌٛافز٠خ ٌٍىّج١ٛرش ػٍٝ اٌزؾق١ً فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

 ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط / 

عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ ـ اٌشاثغ ػؾش 

َ ، 7666ـ اٌغضء اٌضبٟٔ ـ ١ٌٛ٠ٛ

 .297ـ  228ؿ ؿ 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

4 

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اٌّذػُ ثبٌٛعبئو 

ٌٍىّج١ٛرش فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ  ( Hypermedia )اٌفؼبٌخ 

ٌز ١ِز اٌقف الٚي اإلػذادٞ ػٍٝ ر١ّٕخ ارغب٘برُٙ 

 اٌؼ١ٍّخ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌّغٍذ اٌغبثغ ػؾشـ اٌؼذد الٚي  –

ـ  222، ؿ ؿ  ٠2447َٕب٠ش –

229 

 .محمكد سيد محمكد أبك ناجيد

5 
أصش اعزخذاَ إٌّبلؾخ ثٛاعطخ اٌىّج١ٛرش فٟ رؼٍُ 

اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ػٍٝ اٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٌٍط ة أػنبء 

 عّؼ١بد اٌؼٍَٛ ثبٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌّغٍذ اٌغبثغ ػؾشـ اٌؼذد اٌضبٟٔ  –

ـ  072، ؿ ؿ  ٠2447َٕب٠ش –

009. 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

6 
أصش اعزخذاَ اٌىّج١ٛرش وّغزؾذس رىٌٕٛٛعٟ فٟ رؼ١ٍُ 

اٌؼٍَٛ ػٍٝ رؾق١ً اٌز ١ِز اٌقُ ثبٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 ٚارغب٘برُٙ ٔؾٖٛ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌّغٍذ اٌزبعغ ػؾشـ اٌغضء  –

 ٠2442ٕب٠ـش –اٌؼذد الٚي  –الٚي 

 .226ـ  768، ؿ ؿ  َ

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

أصش ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌف١ض٠بء ٌٍط ة اٌّزفٛل١ٓ ثبٌّشؽٍخ  7

 اٌضب٠ٛٔخ ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚاٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٌذ٠ُٙ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد الٚي  –اٌّغٍذ اٌؼؾشْٚ  –

ـ  749، ؿ ؿ  َ ٠2440ٕب٠ش –

724. 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٚاالعزٕبسح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )  8

 ثؾش ِشعؼٟ (

ِمذَ ئٌٟ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ 

ٌٍّٕب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ ٚأفٛي 

اٌزشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌّمبسٔـــــخ ) 

،  2442َالعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ ( ـ 

 .24ـ  7

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

ػ عٟ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌقؼٛثبد فؼب١ٌخ دٚسح اٌزؼٍُ وأعٍٛة  9

 اٌزٟ رٛاعٗ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ رؾق١ٍُٙ ٌٍى١ّ١بء.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –اٌّغٍذ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾشْٚ  –

،  ١ٌٛ٠2442َٛ  -اٌؼذد اٌضبٟٔ 

 .242ـ  782

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

ٌّشؽٍخ أصش ٚؽذح ِمزشؽخ ِزىبٍِخ رار١ب  فٟ اٌف١ض٠بء ثب  40

 اٌضب٠ٛٔخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً ٚاٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ٚاٌؼؾشْٚ  –

ـ  770،  ٠2449َٕب٠ش –الٚي 

727. 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

رم٠ُٛ رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ثجؼل ِذاسط اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  44

 ا١ٌّٕٙخ اٌّؼبفشح لداء اٌّؼٍُ.ثأع١ٛه فٟ مٛء اٌّؼب١٠ش 

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌضبٌش ٚاٌؼؾشْٚ  –

 –اٌغضء الٚي  –الٚي 

 18ـ  28، ؿ ؿ  ٠2441َٕب٠ش

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

42 
فؼب١ٌخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح فٟ ر١ّٕخ 

االعزذالٌٟ فٟ اٌؼٍَٛ ٌذٜ اٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ ٚاٌزفى١ش 

 اٌفبئم١ٓ فٟ اٌؾٍمخ االثزذائ١خ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –ْ اٌّغٍذ اٌضبٌش ٚاٌؼؾشٚ –

َ ، ؿ ؿ  ١ٌٛ٠2441ٛ  –اٌضبٟٔ 

 .17ـ  21

 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

 43 
أصش اعزخذاَ ّٔٛرط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ 

ٚر١ّٕخ ِٙبساد ارخبر اٌمشاس ٚا١ٌّٛي اٌؼ١ٍّخ اٌزؾق١ً 

 ٌذٜ ر ١ِز اٌقف الٚي اإلػذادٞ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌشاثغ ٚاٌؼؾشْٚ  –

اٌغضء الٚي ،  –الٚي 

 .16ـ  24، ؿ ؿ  ٠2448َٕب٠ش

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي



 المؤلف جهة وسنة النشر عنوان البحث م

44 
اعزخذاَ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ رذس٠ظ ِمشس اٌى١ّ١بء اٌّىضف 

اٌزؾق١ً ٚر١ّٕخ الٚي اٌضبٔٛٞ ٚأصشٖ ػٍٝ ٌط ة اٌقف 

 ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚاالرغبٖ ٔؾٖٛ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌشاثغ ٚاٌؼؾشْٚ  –

اٌغضء اٌضبٟٔ ،  –الٚي 

ـ  798، ؿ ؿ  ٠2448َٕب٠ش

279. 

 د.محمكد سيد محمكد أبك ناجي

45 
فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ ٌزٛظ١ف ثؼل رطج١مبد اٌىّج١ٛرش 

فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد رق١ُّ ٚاعزخذاَ اٌٛعبئو 

 اٌّزؼذدح ٌذٜ ِؼٍُ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –اٌّغٍذ اٌزبعغ  ٚاٌؼؾشْٚ  –

،  2472َأثش٠ً  –اٌؼذد اٌضبٟٔ 

 .249ـ  287ؿ ؿ 

أ.د./ محممكد سيد محمكد أبك 
ميالد د.مارياف ،  ناجي

منصكر، حسنية محمد حسف ، 
 أميرة غانـ أحمد

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ فٟ فٍغفخ اٌؼٍُ ٌز١ّٕخ فُٙ اٌطبٌت اٌّؼٍُ  46

 ٌطج١ؼخ اٌؼٍُ ٚاوزغبثٗ أخ ل١برٗ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –اٌؼذد الٚي  –اٌّغٍذ اٌض صْٛ  –

ـ  090، ؿ ؿ  ٠2470َٕب٠ش

220. 

أ.د./عمر سيد خميؿ ، 
أ.د./محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، د.تحية حامد عبد 
 العاؿ ، سماح أحمد حسيف

47 
فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ ِمشس اٌىّج١ٛرش فٟ ئوغبة 

ِٙبساد اعزخذاَ اإلٔزشٔذ ٚاالؽزفبظ ثبٌزؼٍُ ٌذٜ هٍجخ 

 اٌقف اٌضبٟٔ صبٔٛٞ ثب١ٌّٓ.

اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه  ِغٍخ و١ٍخ

 –اٌؼذد اٌضبٟٔ –اٌّغٍذ اٌض صْٛ  –

ـ  299، ؿ ؿ 2470َأثش٠ً

267. 

أ.د./عكض حسيف النكدرم ، 
أ.د./محمكد سيد محمكد أبك 

 ناجي ، ىدل بابكر أحمد

48 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌجقشٞ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

١ّخ فٟ اوزغبة ِٙبساد لشاءح اٌقٛس ٚ اٌشعَٛ اٌزؼ١ٍ

ٚثؼل ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ـ اٌّىبٟٔ ٌذٜ اٌز ١ِز 

 اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١ب .

ِغٍخ ِشوض رط٠ٛش اٌؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 

١ٛه / اٌؼذد اٌضبِٓ ـ / عبِؼخ أع

ـ  272َ ، ؿ ؿ ٠2472ٕب٠ش

209. 

أ.د./عمر سيد خميؿ ، 
أ.د./محمكد سيد محمكد أبك 

محمد ناجي ، د.عبد اهلل 
األنكر، شيماء محمد عبد 

 يز.العز 

اٌزذس٠ظ اإلٌىزشٟٚٔ ٌّمشس ػٍُ إٌفظ اٌزغش٠جٟ ػجش  49

 اإلٔزشٔذ.

ِغٍخ ِشوض رط٠ٛش اٌؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 

/ عبِؼخ أع١ٛه / اٌؼذد اٌزبعغ ـ 

ـ  08، ؿ ؿ  ١ٌٛ٠2472َٛ

98. 

أ.د./محمكد سيد مجمكد أبك 
ناجي ، أ.د./ حسف عمراف 

محمد ، أ.د./ أسامو عربي ، 
 حسيف عكض حسيف التكدرم

رؼ١ٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ) اٌؼبِخ ٚ الص٘ش٠خ  20

 ( فٟ عّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّغزمجً.

اٌّإرّش اٌؼٍّٟ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ ـ 

عبِؼخ أع١ٛه " سؤٜ رشث٠ٛخ 

ٌزط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ لجً 

اٌغبِؼٟ " إٌّؼمذ ثفٕذق ِبس٠زُ 

: 72عٌٟٛ ف١ً ـ ؽشَ اٌؾ١خ ـ 

، ؿ ؿ  2479َِبسط 72

 .942ـ  267

أ.د./محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، د./مرتضى صالح 

 أحمد شارب
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24 
فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ ٔظش٠خ اٌزؼٍُ اٌذِبغٟ 

ٌزذس٠ظ اٌغ١ٌٛٛع١ب فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌّشوت ٚاالرغبٖ 

ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚثمبء اصش اٌزؼٍُ ٜ ه ة اٌّشؽٍخ 

 اٌضب٠ٛٔخ الص٘ش٠خ.

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه ِغٍخ 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ٚاٌض صْٛ  –

اٌغضء اٌضبٟٔ ـ  –اٌضبٟٔ

 َ.2479أثش٠ً

أ.د./ عبد الكريـ محمد 
شاذلي، أ.د./محمكد سيد 
محمكد أبك ناجي ، سعد 

خميفة عبد الكريـ ، مرتضى 
 صالح أحمد شارب

22 
ٚثؼل رطج١مبد  Facbookفبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌف١غجٛن 

فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد  Google Appsعٛعً 

 اٌؾ١بر١خ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ. 

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ٚاٌض صْٛ  –

اٌغضء اٌضبٟٔ ـ  –اٌضبٟٔ

ـ  029، ؿ ؿ  2479َأثش٠ً

092 . 

أ.د./ محممكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، د.مارياف ميالد 

سف ، منصكر، حسنية محمد ح
 أميرة غانـ أحمد

23 
فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ رطج١مبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ فٟ 

ر١ّٕخ اعزخذاَ ػٕبفش اٌٛعبئو اٌفبئمخ ٌذٜ ِؼٍّٟ 

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

اٌؼذد  –اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ٚاٌض صْٛ  –

اٌغضء اٌضبٟٔ ـ  –اٌضبٟٔ

 َ.2479أثش٠ً

سيد محمكد أبك أ.د./ محمكد 
محمد سعد طو . د./  ناجي ،

 الحكيـ. عبدأ.محمد 

أفبق اعزخذاَ ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " اإلٔزشٔذ " فٟ  24

 اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ.

اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغبدط ٌى١ٍخ 

اٌزشث١خ ـ عبِؼخ أع١ٛه " ِٕظِٛخ 

رى٠ٛٓ اٌّؼٍُ ـ اٌزؾذ٠بد ٚعٍج١بد 

ٔغزب اٌزط٠ٛش" إٌّؼمذ ثفٕذق عٛ

: 77عبْ عٛسط  ـ اللقش ـ 

، ؿ ؿ  2471َِبسط 70

 .729ـ  709

.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
أ.د./ حمدم محمد  ناجي ،

 محمد البيطار

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ و١ّ١بء إٌبٔٛ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش  25

 اٌزأٍِٟ ٌذٜ اٌطبٌت اٌّؼٍُ.

ِغٍخ ِشوض رط٠ٛش اٌؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 

اٌؼذد اٌضبٌش / عبِؼخ أع١ٛه / 

 .22ـ  2،  2471َػؾشـ ١ٌٛ٠ٛ

أ.د./عمر سيد خميؿ ، 
أ.د./محمكد سيد محمكد أبك 

ناجي ، د.تحية حامد عبد 
 العاؿ ، سماح أحمد حسيف

ّ ذِظ ٚ ر١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٌذٜ ه ة  26 اٌزؼٍُ اٌ

 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –ٚاٌض صْٛ اٌخبِظ اٌّغٍذ  –

ٔٛفّجش  –اٌؾبدٞ ػؾش اٌؼذد 

 ، ؿ ؿ  2476َ

أ.د/ محمكد سيد محمكد أبك -
أ.د/ حسف عمراف  ، ناجي

حسف د / شعباف عبد العظيـ 
حسيف عكض حسيف محمد ، 
 التكدرم
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ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ رطج١مبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ  27

 ٚفبػ١ٍزٗ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ئداسح اٌّؾزٜٛ اإلٌىزشٟٚٔ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –ٚاٌض صْٛ اٌخبِظ اٌّغٍذ  –

ٔٛفّجش  –اٌؾبدٞ ػؾش اٌؼذد 

 .66ـ  91، ؿ ؿ  2476َ

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، أ.د./ سعد خميفو 

عبد الكريـ ، د.حسنية محمد 
حسف المميجي ، تيامي سيد 

 غريب سيد

رذس٠ظ اٌى١ّ١بء ٌّؼىٛط فٟ اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌفقً ا 29

 اٌزؾق١ً اٌّإعً ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ. ٌز١ّٕخ

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –ٚاٌض صْٛ اٌغبدط اٌّغٍذ  –

، 2424َأغغطظ– اٌضبِٓ اٌؼذد

 .90ـ  07ؿ ؿ 

أ.د./ السيد شحاتو محمد ، 
أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، أ.إسالـ جماؿ الديف 

 عبد الستار

30 
ؼضص فٟ ر١ّٕخ ثؼل   ّ اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌٛالغ اٌ

اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌذٜ ِؼٍّٟ ر ١ِز اٌذِظ ثبٌّشؽٍخ 

 االثزذائ١خ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –ٚاٌض صْٛ اٌخبِظ اٌّغٍذ  –

ٔٛفّجش  –اٌؾبدٞ ػؾش اٌؼذد 

 .122ـ  144،  ، 2476َ

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
حسف محمد ناجي ، أ.د. 

 حكيؿ ،أ .محمد محمكد

34 
اعزخذاَ إٌّٛرط اٌٛالؼٟ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ  

اٌّفب١ُ٘ اٌقؾ١خ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثّذاسط 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّؼٟ.

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه 

 –ٚاٌض صْٛ  اٌغبدطاٌّغٍذ  –

، ؿ  ٠2424َٕب٠ش –لٚي اٌؼذد ا

 272ـ  244ؿ 

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، د.أحمد حسف نصير 

 ، أ. مرعي أحمد

32 
اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ  اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد 

فٟ رذس٠ظ ِمشس اٌؾبعت   2اٌّذػِٛخ ثأدٚاد ا٠ٌٛت  

ا٢ٌٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ 

 ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

ّشوض رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌ

/ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه  ـ 

اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ـ اٌؼذد اٌضبٌش ـ ١ٌٛ٠ٛ 

 .772ـ  14، ؿ ؿ  2424َ

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
ناجي ، د.مارياف ميالد 

منصكر ، عبد الحافظ عمراف 
 بركات

33 
ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اعزخذاَ 

ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اعزشار١غ١خ عىبِجش 

 اٌزأٍِٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ / 

ـ  24عبِؼخ اٌٛادٞ اٌغذ٠ذ ـ اٌؼذد 

2476.َ 

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
شحاتو عبد ناجي ، د.شريف 

 الفتاح ، أشجاف ىمي حسف 

34 
اٌؾبسوٟ ٌز١ّٕخ ثؼل ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ 

ِٙبساد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌقف اٌغبدط االثزذائٟ.

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ 

عبِؼخ أع١ٛه ـ اٌّغٍذ اٌغبثغ 

ٚاٌض صْٛ ـ اٌؼذد اٌضبٟٔ ـ فجشا٠ش 

 .246ـ  712، ؿ ؿ  2427َ

أ.د./ محمكد سيد محمكد أبك 
سيد عبد ناجي ، أ.د./ عمي 

الجميؿ ، د.حسنية محمد 
 حسف المميجي
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35 
ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٌز١ّٕخ ِٙبساد 

ئٔزبط اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌشل١ّخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ 

 االثزذائ١خ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌّشوض رؼ١ٍُ اٌىجبس 

/ و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه  ـ 

١ٌٛ٠ٛ اٌّغٍذ اٌضبٌش ـ اٌؼذد اٌضبٌش ـ 

2427.َ 

.د/ محمكد سيد محمكد أبك أ
، د.حسنية محمد  ناجي

حسف المميجي ، محمكد 
 محمد محمد عبد العاؿ
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 التربية بأسيكط نظاـ العاميف. طالب الفرقة األكلى الدبمكـ العاـطرؽ تدريس الحاسب اآللي ل 4

 التربية بأسيكط كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ ػ المستكل الثالث لطالب التأىيؿ التربكم. 2

 التربية بأسيكط نظاـ الكاحد. الدبمكـ العاـطالب الفرقة األكلى الحاسب اآللي لطرؽ تدريس  3

 التربية بأسيكط نظاـ الكاحد. الدبمـك العاـطالب الفرقة األكلى طرؽ تدريس الفيزياء كالكيمياء ل 4

 التربية بأسيكط تمييف مادة عمـ النفس لطالب الفرقة األكلى الدبمـك الخاصة. 5

 التربية بأسيكط لطالب الدبمـك العامة في التربية كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ 6

 التربية بأسيكط تكنكلكجيا تعميـ الصـ كالبكـ  كالعمياف) دبمـك مينية في التربية( 7

 النكعية بقنا أجيزة العرض كصيانتيا " نظرم ػ تطبيقي ") تمييدم ماجستير (. 8

 النكعية بقتا نظـ معمكمات ) تمييدم ماجستير( 9

 التربية بأسيكط تطبيقات الكيب ) دبمـك خاصة في التربية ( 40
 الخبرات التدريسية لطالب الماجستير والدكتوراه:   -3

 

 الكمية اسـ المادة ـ

 التربية بأسيكط استخدامات الحاسب اآللي في التربية لطالب الماجستير كالدكتكراه. 4



 الكمية اسـ المادة ـ

 التربية بالكادم  لطالب الماجستير كالدكتكراه. في التربيةاستخدامات الحاسب اآللي   2

 التمريض بأسيكط إعداد كتطكير المناىج لطالبات الماجستير. 3

 التربية بأسيكط مقرر متقدـ في تدريس التخصص لطالب الماجستير ) حاسب آلي ػ تكنكلكجيا (. 4

 التربية بأسيكط تكنكلكجيا (.قضايا بحثية في مجاؿ التخصص لطالب الدكتكراه ) حاسب آلي ػ  5

 التربية بأسيكط مقرر اتجاىات حديثة في تدريس المكىكبيف لطالب الدكتكراه ) تكنكلكجيا تعميـ ػػ عمـك (. 6

 الخبرات التدريبية التي تم القيام بها داخل وخارج الجامعة: -4

 المكاف اسـ الػػػػػدكرة ـ

4 
لممعيديف كالمدرسيف المساعديف بكميػات جامعػة أسػيكط كالمقامػة بكميػة دكرة إعداد المعمـ الجامعي 
 حتى تاريخو. 2003التربية منذ العاـ الجامعي 

 كمية التربية بأسيكط

 كمية التربية بأسيكط ـ2009دكرة تدريب مكجيي التعميـ الثانكم كمدربيف بكمية التربية بأسيكط ديسمبر  2

 ـ.سكىاج األزىرية المرحمة االبتدائية بمنطقة سكىاج األزىرية.تكنكلكجيا التعميـ لمدرسي  3

4 
استخداـ التكنكلكجيا كتطبيقاتيا في التدريس لككادر كقيادات التربية كالتعميـ بمحافظة قنا ، إشراؼ 

 ـ.2007معيد تكنكلكجيا المعمكمات بكزارة االتصاالت ػ  أبريؿ كمايك كسبتمبر

مركز التدريب الرئيسي 
 بقنا

5 
كرش العمؿ في مشركع المدرسة الفعالة الُمعد مػف قبػؿ برنػامج تحسػيف التعمػيـ تحػت إشػراؼ كزارة 

 ـ.2005/2006التربية كالتعميـ بدعـ مف البنؾ الدكلي / االتحاد األكربي 

نقابة االجتماعييف 
 بسكىاج

 ـ.2008ر تدريب معممي عمـ النفس كاالجتماع عمى استخداـ المستحدثات التكنكلكجية ػ نكفمب 6
مركز التدريب الرئيسي 

 بأسيكط

 كمية التربية ػ جامعة أسيكط ـ8/40/2044حتى  27/8منسؽ دكرة الطفكلة المنعقدة بكمية التربية بأسيكط في الفترة مف  7

8 
ـ ، 2044تػػدريب معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة بأسػػيكط عمػػى الػػتعمـ النشػػط كالتقػػكيـ الشػػامؿ ديسػػمبر 

 ـ.2042فبراير 

التربية ػ جامعة كمية 
 أسيكط

9 
تدريب معممات رياض األطفاؿ بأسيكط عمى منيج ريػاض األطفػاؿ ) حقػي ألعػب ، أتعمػـ ، أبتكػر ( 

 ـ2042فبراير 

كمية التربية ػ جامعة 
 أسيكط

 

 

 

 

 سادسًا :  انًؤتًراث واننذواث وانًحاضراث:
العممي المشػاركة أ ػ المؤتمرات: المشاركة بالحضكر كالمناقشة في فعاليات المؤتمر 

 بالحضكر كالمناقشة في فعاليات المؤتمر العممي:
 التاريخ المكاف المؤتمر ـ
 2447 اإلعىٕذس٠خ اٌضبِٓ ٚاٌزبعغ ٌٍغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ 7

 2440 اإلعّبػ١ٍ١خ اٌضبِٓ ٚاٌزبعغ ٌٍغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ 2

 2442أثش٠ً  عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ اٌضبٌش إٌّؼمذ ثى١ٍخ اٌزشث١خ ثمٕب 2

 ١ٌٛ٠2442ٛ عبِؼخ أع١ٛه اإلل١ٍّٟ ٌزط٠ٛش و١ٍبد اٌزشث١خ 0

 ؽزٝ ا٢ْ. 2442 عٛ٘بط اٌؼشثٟ ٌغّؼ١خ اٌضمبفخ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ ثغٛ٘بط 2

 2449أثش٠ً  عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ اٌؼشثٟ الٚي ٌى١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط 9

 2441أثش٠ً عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ ثمٕب اٌشاثغ )اٌذٌٟٚ الٚي( ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 1

 2448فجشا٠ش عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ الٚي ٌى١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌغــشدلخ 8



 2448أغغطظ عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ اٌغٕٛٞ ٌٍغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌٍّٕب٘ظ 6

 عٕٛٞ و١ٍخ رشث١خ أع١ٛه اٌغٕٛٞ ٌمغُ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ 74

 عٕٛٞ و١ٍخ رشث١خ أع١ٛه اٌغٕٛٞ ٌؾجبة اٌجبؽض١ٓ ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب 77

 2446د٠غّجش عبِؼخ أع١ٛه ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ الٚي 72

 2474ِبسط عبِؼخ أع١ٛه اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌج١ئخ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ 72

 2470ِب٠ٛ عبِؼخ أع١ٛه اٌذٌٟٚ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ ثأع١ٛه 70

رشث٠ٛدخ ٌزطد٠ٛش ِٕظِٛدخ اٌزؼٍد١ُ لجدً اٌّإرّش اٌؼٍّٟ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ " سؤٜ  72

 .اٌغبِؼٟ " إٌّؼمذ ثفٕذق ِبس٠زُ عٌٟٛ ف١ً ـ ؽشَ اٌؾ١خ

 َ.2479ِبسط  عبِؼخ أع١ٛه

اٌّدددإرّش اٌؼٍّدددٟ ٌى١ٍدددخ اٌزشث١دددخ " ِٕظِٛدددخ رىددد٠ٛٓ اٌّؼٍدددُ ـ اٌزؾدددذ٠بد  79

 اللقش.ٚعٍج١بد اٌزط٠ٛش " إٌّؼمذ ثفٕذق عٛٔغزب عبْ عٛسط ـ 

 .2471َِبسط  عبِؼخ أع١ٛه

 

 ب ػ الندكات كالمحاضرات: كذلؾ بالمشاركة بالحضكر كالمناقشة في:
 التاريخ المكاف الندكة / المحاضرة ـ
 2449َأثش٠ً  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه رٛو١ذ اٌغٛدح ٚاالػزّبد  7

 2441َفجشا٠ش  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه رخطٝ اٌؾٛاعض ٚفٕبػخ اٌفٛص 2

 2441َد٠غّجش  أع١ٛهو١ٍخ اٌزشث١خ ـ  اإلسؽبد إٌفغٟ 2

 2446َأثش٠ً  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عٛ٘بط ِؼب١٠ش ِٚٛاففبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ 0

 2474َأوزٛثش  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚؽمٛق إٌؾش 2

 2474َد٠غّجش  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ِٕٚٙغ١خ اٌجؾش اٌزشثٛٞ 9

ِذسعخ هبسق ثٓ ص٠بد ـ  ، أعجبثٙب ـ أ٘ذافٙب ـ ٔزبئغٙباٌضٛسح  1

 عٛ٘بط

 2477َِبسط 

ِذسعخ هبسق ثٓ ص٠بد ـ  7612َاٌذسٚط اٌزشث٠ٛخ اٌّغزفبدح ِٓ ؽشة أوزٛثش  8

 عٛ٘بط

 2477َأوزٛثش 

 ج ػ كرش العمؿ:
 التاريخ المكاف الكرشة ـ
رٛو١ذ اٌغٛدح ٚاالػزّبد ٌزٕغ١ك ِمشس ِذخً رىٌٕٛٛع١ب  4

 اٌزؼ١ٍُ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ.
 ـ2005أبريؿ  كمية التربية النكعية ػ أسيكط

ّ ؼذ ِٓ لجً ثشٔبِظ رؾغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ  2 اٌّذسعخ اٌفؼبٌخ اٌ

 اٌّذػُ ِٓ اٌجٕه اٌذٌٟٚ / االرؾبد الٚسثٟ

 2442/2449َ ِذسعخ هبسق ثٓ ص٠بد ـ عٛ٘بط

 2449َعجزّجش  أع١ٛهو١ٍخ اٌزشث١خ ـ  اٌزذس٠ظ اٌّقغش ) رم١ٕبرٗ ٚرؾغ١ً اٌّؼًّ ( 2

ئػذاد ِمشس فٟ اٌف١ض٠بء " ثٛؽذح ئداسح ِؾشٚع ئٔؾبء  0

 ٚرط٠ٛش ِمشساد اٌف١ض٠بء 

 ١ٔٛ٠2441َٛ  و١ٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ عٛ٘بط

ئػذاد اٌؾم١جخ اٌزذس٠ج١خ ٌّٛعٟٙ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌزؼٍُ إٌؾو  2

 ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾبًِ

 ١ٌٛ٠2448َٛ ؽزٝ أوزٛثش اٌمب٘شح EPRثشٔبِظ 

 2474َد٠غّجش  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ِٕٚٙغ١خ اٌجؾش اٌزشثٛٞ 9

اٌزؼش٠ف ثى١ف١خ وزبثخ اٌّمزشؽبد اٌجؾض١خ ٌّؾشٚػبد  1

 ( TEMPUS IV )ٚآ١ٌبد اٌّؾبسوخ فٟ ثشٔبِظ 

 2446َِبسط  عبِؼخ عٛ٘بط

 ـ ؽزٝ ربس٠خٗ 2448ِٓ  و١ٍخ اٌزشث١خ ـ أع١ٛه ٚؽذح رٛو١ذ اٌغٛدح ٚاالػزّبد 8

 نرسائم ) انًاجستير ـ انذكتىراه (:عبثؼب  : اإلؽشاف ػٍٝ ا

 أ ػ اإلشراؼ عمى رسائؿ ماجستير ممنكحة:
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ /  رم٠ُٛ رذس٠ظ اٌىّج١ٛرش فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ. عّبػ ع١ذ أؽّذ 7

 رشث١خ أع١ٛه

2447َ 

اٌغددددد١ذح ص٠ٕدددددت ئثدددددشا١ُ٘  2

 اٌذعٛلٟ

أصش اعزخذاَ ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ 

ثبٌىّج١ٛرش اٌزؼ١ٍّٟ ٌذٜ ثؼل ه ة و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ػٍٝ االؽزفبظ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ 

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2442َ 



 اٌىّج١ٛرش.

ِشرنددددددٝ فددددددبٌؼ أؽّددددددذ  2

 ؽبسة

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي 

اٌزؾق١ً ٚأّٔبه اٌزؼٍُ ٚاٌزفى١ش اٌّؾى د ػٍٝ 

ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ 

 اإلػذاد٠خ.

ِٕب٘ظ ٚهدشق ردذس٠ظ 

 اٌؼٍَٛ / رشث١خ أع١ٛه

2448َ 

مددددددد١ف ػجدددددددذ   ػٍدددددددٟ  0

 إٌّزقش)٠ّٕٟ اٌغٕغ١خ(

أصش اعزخذاَ اٌٛعبئو اٌفبئمخ فٟ رذس٠ظ ِمشس 

 اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚاٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٌذٜ

 ه ة اٌقف اٌضبٟٔ اإلػذادٞ ثب١ٌّٓ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2448َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ ٌزٛظ١ف  ثؼل رطج١مبد  أ١ِشح غبُٔ ِؾّذ 2

اٌىّج١ٛرش فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد رق١ُّ 

ٚاعزخذاَ اٌٛعبئو اٌّزؼذدح ٌذٜ ِؼٍُ اٌّشؽٍخ 

 اٌضب٠ٛٔخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2472َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ فٟ فٍغفخ اٌؼٍُ ٌز١ّٕخ فُٙ  عّبػ أؽّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ 9

 اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٌطج١ؼخ اٌؼٍُ ٚاوزغبثٗ أخ ل١برٗ.

ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ 

 اٌؼٍَٛ / رشث١خ أع١ٛه

2472َ 

عدددد١ذ ِؾّددددذ عدددد١ذ ِؾّددددذ  1

 هٕطبٚٞ

فبػ١ٍخ ِٛلغ رؼ١ٍّٟ ٌّمشس اٌؾبعت ا٢ٌٟ ػٍٝ 

 ئوغبة ثؼل ِٙبساد ئداسح ٚلذ اٌزؼٍُ

 اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2470َ 

ؽغددددد١ٓ ػدددددٛك ؽغددددد١ٓ  8

 اٌزٛدسٞ

اصش رذس٠ظ ِمشس ػٍُ إٌفظ اٌزغش٠جٟ ئٌىزش١ٔٚب  

ػجش اإلٔزشٔذ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ 

ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ 

 ثى١ٍخ اٌزشث١خٌذٜ ه ة ؽؼجخ ػٍُ إٌفظ 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2472َ 

فبػ١ٍخ رطج١مبد اٌؾٛعجخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد  ِؾّذ ػجذ اٌؾى١ُ أؽّذ 6

اعزخذاَ اٌٛعبئو اٌفبئمخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ 

 اإلػذاد٠خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2479َ 

لبئُ ػٍٝ رطج١مبد اٌؾٛعجخ فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ  رٙبِٟ ع١ذ غش٠ت ع١ذ 74

اٌغؾبث١خ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد ٚئداسح اٌّؾزٜٛ 

اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ أخقبئٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ 

 أع١ٛه.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2476َ 

ئع َ عّبي اٌذ٠ٓ أؽّدذ ػجدذ  77

 اٌغزبس

اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌفقً اٌّؼىٛط فٟ رذس٠ظ 

ٌز١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٚ اٌزؾق١ً اٌى١ّ١بء 

 اٌّإعً ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2476َ 

ثؼل ر١ّٕخ  ٟاٌٛالغ اٌّؼضص فرم١ٕخ  اعزخذاَ ِؾّذ ِؾّٛد ػٍٟ ِشعٟ  72

  اٌذِظ ر ١ِزٟ ِؼٌٍّذٜ  اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 .ثزذائ١خالبٌّشؽٍخ اث

 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2424َ 

اعزخذاَ إٌّٛرط اٌٛالؼٟ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ  ِشػٟ عؼذ ِؾّذ ػٍٟ 72

ٌذٜ ر ١ِز  اٌّفب١ُ٘ اٌقؾ١خ ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ

 .اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّؼٟ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

/ رشث١خ  اٌؼٍَٛ رذس٠ظ

 أع١ٛه

2424َ 

اٌؾددبفع ػّددشاْ ثشوددبد ػجددذ   70

 ػّشاْ

اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد 

فٟ رذس٠ظ ِمشس 4,2اٌّذػِٛخ ثأدٚاد ا٠ٌٛت 

اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ اٌّٛالغ 

ٌذٜ ر ١ِز  اإلٌىزش١ٔٚخ ٚثؼل اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ

 .اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2424َ 

ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اعزخذاَ  أؽغبْ ػٍٝ ؽغٓ عٍّبْ 72

ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد  اعزشار١غ١خ عىبِجش

 ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 
 اٌٛادٞ اٌغذ٠ذ

2424َ 

اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزؾبسوٟ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ  اٌؾ١ّبء ع١ذ ػ١ٍبْ فٌٟٛ 79

ٌزذس٠ظ ِمشس اٌىّج١ٛرش فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد 

اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌقف اٌغبدط االثزذائٟ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2427َ 

 2427َإٌّب٘ظ ٚهشق ثشٔدددبِظ ردددذس٠جٟ لدددبئُ ػٍدددٝ اٌدددزؼٍُ اٌّدددذِظ ٌز١ّٕدددخ ِؾّدددٛد ِؾّدددذ ِؾّدددذ ػجددددذ  71



 اٌؼبي

 

ٙبساد ئٔزبط اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍدخ اٌشل١ّدخ ٌدذٜ ِؼٍّدٟ ِ

 .اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 

 ب ػ اإلشراؼ عمى رسائؿ دكتكراه ممنكحة:
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
أصش ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ػٍٝ ر١ّٕخ  ػفبف ِشػٟ ِشاد 7

رطج١مبد اٌىّج١ٛرش فٟ ِٙبساد اعزخذاَ 

اٌزؼ١ٍـُ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ٘ب ٌذٜ اٌط ة 

 اٌّؼ١ٍّٓ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2448َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌجقشٞ  ؽ١ّبء ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض 2

فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ فٟ اوزغبة ِٙبسح 

لشاءح اٌقٛس ٚاٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚثؼل 

اٌّىبٔــٟ ٌذٜ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ 

 اٌز ١ِز اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١ب .

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2472َ 

٘ددذٜ أثددٛ ثىددش أؽّـددـذ عددبٌُ ) ِددذسط  2

ِغدددددددبػذ ثى١ٍدددددددخ اٌزشث١دددددددخ عبِؼدددددددخ 

 ؽنشِٛد ـ ا١ٌّٓ(

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ ِمشس 

اٌىّج١ٛرش فٟ ئوغبة ِٙبساد اعزخذاَ 

جخ اإلٔزشٔذ ٚاالؽزفبظ ثبٌزؼ١ٍُ ٌذٜ هٍ

 اٌقف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ ثب١ٌّٓ.

رىٌٕٛٛع١دددددب رؼٍددددد١ُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2472َ 

أعددددّبء ػٍددددٟ ِؾّددددذ عددددبٌُ )ِددددذسط  0

 (ِغبػذ ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ

فؼب١ٌخ ثشِغ١خ أٌؼبة وّج١ٛرش رؼ١ّ١ٍخ 

فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّفب١ُ٘ ٚا١ٌّٛي 

 االلزقبد٠خ ٌذٜ أهفبي اٌشٚمخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

ٌٍطفٌٛخ اٌزشث١خ و١ٍخ 

عبِؼخ  اٌّجىشح ـ

 ا١ٌّٕب

2472َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ ٔظش٠خ  ِشرنٝ فبٌؼ أؽّذ ؽبسة 2

اٌزؼٍُ اٌذِبغٟ ٌزذس٠ظ اٌغ١ٌٛٛع١ب فٟ 

ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌّشوت ٚاالرغبٖ ٔؾٛ 

اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ ٌذٜ 

 ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ الص٘ش٠خ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

/  رذس٠ظ اٌؼٍَٛ

 رشث١خ أع١ٛه

2472َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾٛعجخ  أ١ِشح غبُٔ ِؾّذ 9

اٌغؾبث١خ فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد 

اٌؾ١بر١خ ٌذٜ ه ة اٌقف اٌضبٟٔ 

 اٌضبٔٛٞ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2471َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ و١ّ١بء إٌبٔٛ  عّبػ أؽّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ 1

ٚثؼل ِٙبساد فٟ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً 

 اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٌذٞ اٌطبٌت اٌّؼٍُ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

2471َ 

أصش اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ مٛء ٔظش٠خ  ٞؽغ١ٓ ػٛك ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌزٛ دس 8

ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ٌزذس٠ظ ػٍُ إٌفظ ػٍٝ 

ر١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٚاٌزفى١ش اٌغبٔجٟ 

ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ 

 اٌضب٠ٛٔخ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

/  ػٍُ إٌفظرذس٠ظ 

 رشث١خ أع١ٛه

2476َ 

ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌشاعخ ػجش  ِؾّذ ػجذ اٌؾى١ُ أؽّذ  6

إٌّقبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌزٛافً 

ِٚٙبساد الِبْ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

رىٌٕٛٛع١ب   رذس٠ظ

/ رشث١خ  اٌزؼ١ٍُ

 أع١ٛه

2424َ 

 لـ تناقش بعد:مكضكعات بحثية ُمسجمة ج ػ اإلشراؼ عمى 
 لـ تناقش بعد: ( دكتكراهُمسجمة )  مكضكعات بحثيةػ  4



  ٖفٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْاٌجبؽش ػجذ اٌؾبفع ػّشاْ اٌّغغً ٌذسعخ اٌذوزٛسا  "

ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌجشِغخ اٌؾ١ئ١خ ٚاٌزفى١ش اٌزق١ّّٟ ٌذٜ ر ١ِز  STEMث١ئخ رؼٍُ ئٌىزش١ٔٚخ لبئّخ ػٍٝ ِذخً 

 .                        د.ِبس٠بْ "اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

  ٟاٌّغغً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ثؼٕٛاْ " اعزخذاَ اٌّؾطبد اٌؼ١ٍّخ اٌجبؽش ِشػ

١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٚٙبساد اٌزفى١ش اٌزؾ١ٍٍٟ ٚؽت االعزط ع اٌؼٍّٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ فٟ ر

 ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّؼٟ".                   د.الٔٛس

 ٌِٟذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْ " ".  غش٠ت اٌّغغً  اٌجبؽش رٙب

 د.اٌج١طبس

 ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  و٠ٛزٟ  اٌّغغًأؽّذ ػشثٛد اٌشاؽذ  بٌُع

 ثؼٕٛاْ " ".  د. أؽ َ

   ْو٠ٛزٟ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ   اٌّغغًعبٌُ ِنف هب٘ش ٚاٚا

ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ إٌّزؾش ٌز١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ اٌذسٚط اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌضمبفخ  ثؼٕٛاْ "

 ػٍٟ ع١ذ ، ِبس٠بْ".  د.  اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ

 

 

 مكضكعات بحثية ُمسجمة ) ماجستير( لـ تناقش بعد:ػ  2
  ْاٌجبؽضخ ٚالء اؽّذ ع ي أؽّذ اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛا

ٌز١ّٕخ ِؼٍُ اٌؾبعت ا٢ٌٟ أوبد١ّ٠ب  Google Classroom" فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ رطج١ك 

 د.ػجذ اٌغ١ًٍ       ثبٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ فٟ مٛء اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ.

 اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ضخ آ٠بد ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ اٌجبؽ

"اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛعٗ رار١ب  فٟ رذس٠ظ ِمشس اٌىّج١ٛرش ٚرىٌٕٛٛع١ب  ثؼٕٛاْ

ٜ ر ١ِز اٌقف الٚي ٚاٌزقٛس اٌجقشٞ اٌّىبٟٔ ٌذ ( GIMP )اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌغّت 

 اإلػذادٞ.                 د.اٌج١طبس    ،    د.ؽغ١ٕخ

  اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْاٌجبؽش لطت ٔقش خٍف  "

 بعتاٌؾاعزخذاَ ث١ئخ ئٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ ثؼل ِفب١ُ٘ اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ ٚاٌّٙبساد اٌشل١ّخ ٌّؼٍّٟ 

 د.اٌج١طبس    ،    د.ؽغ١ٕخ                 ا٢ٌٟ ثبٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثّؾبفظخ أع١ٛه.      

  اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْاٌجبؽش داٚد ٚافف داٚد  "

الفزشامٟ ٚاٌزفى١ش اٌّغزمجٍٟ ٌذٜ بي ػجش ِٕقخ ئدِٛدٚ ٌز١ّٕخ ِٙبساد رؼ١ٍُ اٌفقً ٕاعزخذاَ ّٔٛرط دار

 .                    د.اٌج١طبس    ،    د.ؽغ١ٕخ" أخقبئٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

   اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْاٌجبؽضخ أًِ عؼ١ذ آ١ِٓ ِؾّذ 

ِؾزٜٛ ئٌىزشٟٚٔ رفبػٍٟ  ٚئٔزبط" اعزخذاَ ث١ئخ افزشام١خ لبئّخ ػٍٝ اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ ٌز١ّٕخ ِٙبسح رق١ُّ 

 ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.                د.ؽ٠ًٛ    ،    د.ؽغ١ٕخ         

  ًاٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١باٌجبؽضخ ٔٛسح أٔٛس أؽّذ ػٛك اٌّغغ 

رقبالد ٌز١ّٕخ ِٙبساد ىّج١ٛرش ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاال" اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌ

اد٠خ.         د.ػجذ اٌغ١ًٍ  ٚأثؼبد اٌضمبفخ الخ ل١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاعزخذاَ رطج١مبد عٛعً 

   ٠ًٛ،  ؽ

 ٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْ " ؽغبَ صوش٠ب ِؾّذ ؽّبد ا

رق١ُّ ث١ئخ رؼٍُ ئٌىزش١ٔٚخ لبئّخ ػٍٝ ِشاعٟ اٌزؼٍُ ٚأصش٘ب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط ثشِغ١بد اٌٛالغ اٌّؼضص   

( AR )  د.أؽ َ"ٚاٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ       . 

  ٍُِؾّذ ع١ذ أؽّذ ِؾّذ اٌّغغً اٌّبعغز١ش فٟ إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثؼٕٛاْ " ث١ئخ رؼ

ئٌىزش١ٔٚخ لبئّخ ػٍٝ ِؾفضاد الٌؼبة اٌشل١ّخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط رطج١مبد اٌف١غٛاي ث١ضن دٚد ٔذ ٚاٌذافؼ١خ 

 د.أؽ َ       اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ ". ٌإلٔغبص ٌذٜ ر ١ِز 
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  رسانت ) انًاجستير ـ  36حاينًا : يناقشت عذد

 انذكتىراه (:

 4  ( 44ماجستير/ 26ػ جامعة أسيكط:) دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
اٌغ١ذح ص٠ٕت ئثشا١ُ٘  7

 اٌذعٛلٟ

أصش اعزخذاَ ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ 

ثبٌىّج١ٛرش اٌزؼ١ٍّٟ ٌذٜ ثؼل ه ة و١ٍخ 

ػٍٝ االؽزفبظ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ  اٌزشث١خ ثأع١ٛه

 اٌىّج١ٛرش.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2442َ 

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي  ِشرنٝ فبٌؼ أؽّذ ؽبسة 2

اٌّؾى د ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚأّٔبه اٌزؼٍُ 

ٚاٌزفى١ش ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

ِٕددددددددددب٘ظ ٚهددددددددددشق 

ردددددددذس٠ظ اٌؼٍدددددددَٛ / 

  رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (      

2448َ 

مددددددددد١ف ػجدددددددددذ   ػٍدددددددددٟ  2

 إٌّزقش)٠ّٕٟ اٌغٕغ١خ(

أصش اعزخذاَ اٌٛعبئو اٌفبئمخ فٟ رذس٠ظ ِمشس 

اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚاٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٌذٜ 

 ه ة اٌقف اٌضبٟٔ اإلػذادٞ ثب١ٌّٓ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ِبعغز١ش () 

2448َ 

أؽّددددذ ػضّددددبْ ػجددددذ اٌؾددددبفع  0

 ِؾّذ

اعزخذاَ االعزمقبء اٌغّبػٟ فٟ رذس٠ظ 

اٌؼٍَٛ ٚأصشٖ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ػ١ٍّبد اٌؼٍُ 

ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

رشث١خ اٌٛادٞ عبِؼخ 

 ) ِبعغز١ش (أع١ٛه

2477َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اإلٔزشٔذ فٟ  ِؾّذ ػّش دس٠ٚؼع١ٙبْ  2

ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ 

 أخقبئ١ٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ. 

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2472َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ ٌزٛظ١ف  ثؼل رطج١مبد  أ١ِشح غبُٔ ِؾّذ 9

ِٙبساد رق١ُّ اٌىّج١ٛرش فٟ ر١ّٕخ ثؼل 

ٚاعزخذاَ اٌٛعبئو اٌّزؼذدح ٌذٜ ِؼٍُ اٌّشؽٍخ 

 اٌضب٠ٛٔخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2472َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ فٟ فٍغفخ اٌؼٍُ ٌز١ّٕخ فُٙ  عّبػ أؽّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ 1

 اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٌطج١ؼخ اٌؼٍُ ٚاوزغبثٗ أخ ل١برٗ

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 أع١ٛهرشث١خ 

 ) ِبعغز١ش (

2472َ 

عددؼذ ؽغددٓ ِؾددٟ اٌددذ٠ٓ ػجددذ  8

 اٌٛ٘بة  

فٟ  Web 2.0فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ أدٚاد 

ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد االرقبي اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ 

 ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثغبِؼخ أع١ٛه.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2472َ 

عددددد١ذ ِؾّددددددذ عدددددد١ذ ِؾّددددددذ  6

 هٕطبٚٞ

فبػ١ٍخ ِٛلغ رؼ١ٍّٟ ٌّمشس اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

ػٍٝ ئوغبة ثؼل ِٙبساد ئداسح ٚلذ اٌزؼٍُ 

 اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2470َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ ِؼب١٠ش ل١بع١خ  ٘ؾبَ ِؾّذ ِزٌٟٛ ِؾّذ 74

 ِمزشؽخ ٌ ػزّبد فٟ ر١ّٕخ أخقبئ١ٟ

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ١ِٕٙب فٟ ِذاسط ِؾبفظخ 

 أع١ٛه.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2470َ 

" فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ غٍٝ اعزخذاَ اٌؾمبئت  أعّبء ؽّذاْ ِؾّذ ػط١فٟ 77

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌز١ّٕخ اٌمبث١ٍخ ٌٍزؼٍُ اٌزارٟ ٌذٜ 

ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ ٚئوغبثُٙ ثؼل 

 فٟ اٌؼٍَٛ.اٌّٙبساد 

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2470َ 

ؽغدددددددد١ٓ ػددددددددٛك ؽغدددددددد١ٓ  72

 اٌزٛدسٞ

اصش رذس٠ظ ِمشس ػٍُ إٌفظ اٌزغش٠جٟ 

ئٌىزش١ٔٚب  ػجش اإلٔزشٔذ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً 

اٌذساعٟ ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 ) ِبعغز١ش ( أع١ٛه

2472َ 



اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ه ة ؽؼجخ ػٍُ إٌفظ ثى١ٍخ 

 ٌزشث١خ.ا

فبػ١ٍخ رطج١مبد اٌؾٛعجخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد  ِؾّذ ػجذ اٌؾى١ُ أؽّذ 72

اعزخذاَ اٌٛعبئو اٌفبئمخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ 

 اإلػذاد٠خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 ) ِبعغز١ش ( أع١ٛه

2479َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ رطج١ك عش٠ٕغزْٛ  ع١ٙبْ ػّش ِؾّذ ػّش 70

Greenstone  فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد

رق١ُّ ٚاعزخذاَ ِىزجخ سل١ّخ ؽخق١خ ٌذٜ 

 ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ أع١ٛه.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2478َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ فٟ اٌؼٍَٛ ٠شرىض ػٍٝ ّٔٛرط  ص٠ٕت أؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ 72

ٚاٌؼمٛي فٟ ئوغبة اٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ  ال٠ذٞ

ر١ٕ٘ب ثؼل اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ 

 ٚر١ّٕخ دافؼ١زُٙ ٌإلٔغبص.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2478َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ٠شرىض ػٍٝ ّٔٛرط عٛؽّبْ  ٚفبء ِؾّذ فذ٠ك 79

االعزمقبئٟ فٟ ئوغبة اٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ ر١ٕ٘ب 

اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚثؼل ػ١ٍّبد اٌؼٍُ ٚاالرغبٖ 

 ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغّبػٟ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2478َ 

فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ رطج١مبد اٌؾٛعجخ  رٙبِٟ ع١ذ غش٠ت ع١ذ 71

اٌغؾبث١خ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد ٚئداسح اٌّؾزٜٛ 

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ أخقبئٟ 

 ثّؾبفظخ أع١ٛه

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2476َ 

ئعددد َ عّدددبي اٌدددذ٠ٓ أؽّدددذ ػجدددذ  78

 اٌغزبس

اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌفقً اٌّؼىٛط فٟ رذس٠ظ 

اٌى١ّ١بء ٌز١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٚ اٌزؾق١ً 

 اٌّإعً ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2476َ 

ثؼل ر١ّٕخ  ٟاٌٛالغ اٌّؼضص فرم١ٕخ  اعزخذاَ ِؾّذ ِؾّٛد ػٍٟ ِشعٟ  76

  اٌذِظ ر ١ِزٟ ِؼٌٍّذٜ  اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 .ثزذائ١خالبٌّشؽٍخ اث

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

إٌّٛرط اٌٛالؼٟ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ اعزخذاَ  ِشػٟ عؼذ ِؾّذ ػٍٟ 24

ٌذٜ ر ١ِز  اٌّفب١ُ٘ اٌقؾ١خ ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ

 .اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّؼٟ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

/  اٌؼٍَٛ رذس٠ظ

 رشث١خ أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد  أؽّذ ػذٌٟ ؽغ١ٓ ػٍٟ 27

ٚاٌزفى١ش اٌش٠بمٟ ٌذٜ  Excelاإلوغ١ً  ثشٔبِظ

 .ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌزغبس٠خ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2424َ 

ػجددددذ اٌؾددددبفع ػّددددشاْ ثشوددددبد  22

 ػّشاْ

اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد 

فٟ رذس٠ظ ِمشس 4,2اٌّذػِٛخ ثأدٚاد ا٠ٌٛت 

رق١ُّ اٌّٛالغ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد 

ٌذٜ ر ١ِز  اإلٌىزش١ٔٚخ ٚثؼل اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ

 .اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ أٔظّخ ئداسح اٌزؼٍُ ٌز١ّٕخ  سمٛح ثخ١ذ ٘بؽُ ثخ١ذ 22

ثؼل ِٙبساد رق١ُّ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ 

 أخقبئٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ. 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

2424َ 

ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ رطج١مبد  دا١ٌب ع١ّش أٌفٟ 20

اٌؾبعٛة اٌٍٛؽٟ ٌز١ّٕخ ثؼل ِٙبساد اٌزؼٍُ 

اٌّزٕمً ٚاٌزٕٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ 

 اإلػذاد٠خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2427َ 

ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزؾبسوٟ  اٌؾ١ّبء ع١ذ ػ١ٍبْ فٌٟٛ 22

ٌزذس٠ظ ِمشس اٌىّج١ٛرش فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد 
إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

2427َ 



ٌذٜ ر ١ِز  اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ

 اٌقف اٌغبدط االثزذائٟ.

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

 ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي 29

 

ثشٔددبِظ رددذس٠جٟ لددبئُ ػٍددٝ اٌددزؼٍُ اٌّددذِظ ٌز١ّٕددخ 

ِٙبساد ئٔزبط اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌشل١ّخ ٌذٜ ِؼٍّٟ 

 .اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

رشث١خ اٌزذس٠ظ / 

 أع١ٛه

 ) ِبعغز١ش (

2427َ 

أصش ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد  ػفبف ِشػٟ ِشاد 21

اعزخذاَ رطج١مبد اٌىّج١ٛرش فٟ اٌزؼ١ٍـُ 

 ٚاالرغبٖ ٔؾٛ٘ب ٌذٜ اٌط ة اٌّؼ١ٍّٓ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2448َ 

ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌجقشٞ فٟ  فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ؽ١ّبء ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض 28

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ فٟ اوزغبة ِٙبسح لشاءح 

اٌقٛس ٚاٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚثؼل ِٙبساد 

اٌزفى١ش اٌجقشٞ اٌّىبٔــٟ ٌذٜ اٌز ١ِز 

 اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١ب .

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2472َ 

٘ددددددددددددددذٜ أثددددددددددددددٛ ثىددددددددددددددش  26

أؽّـــــــــــــــــــددددددـذ عددددددبٌُ ) 

ِغددبػذ ثى١ٍددخ اٌزشث١ددخ  ِددذسط

 .عبِؼخ ؽنشِٛد ـ ا١ٌّٓ(

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ ِمشس اٌىّج١ٛرش فٟ 

ئوغبة ِٙبساد اعزخذاَ اإلٔزشٔذ ٚاالؽزفبظ 

ثبٌزؼ١ٍُ ٌذٜ هٍجخ اٌقف اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ 

 ثب١ٌّٓ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

 

2472َ 

ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ ٔظش٠خ اٌزؼٍُ فبػ١ٍخ  ِشرنٝ فبٌؼ أؽّذ ؽبسة 24

اٌذِبغٟ ٌزذس٠ظ اٌغ١ٌٛٛع١ب فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش 

اٌّشوت ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚثمبء 

أصش اٌزؼٍُ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 الص٘ش٠خ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2472َ 

سا١ٔدددددب ِؾّدددددذ ٔج١دددددً ؽغدددددٓ  27

 اٌغٕذٞ

١خ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌٛعبئو اٌّزؼذدح فبػٍ

ٌز١ّٕخ ٚػٟ أهفبي اٌشٚمخ ثجؼل اٌظٛا٘ش 

 اٌطج١ؼ١خ ٚرأص١شارٙب ػٍٝ اٌج١ئخ.

رشث١خ اٌطفً / رشث١خ 

 أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2479َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ  أ١ِشح غبُٔ ِؾّذ 22

فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ ٌذٜ ه ة 

 اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ.اٌقف 

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2471َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ و١ّ١بء إٌبٔٛ فٟ  عّبػ أؽّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ 22

ر١ّٕخ اٌزؾق١ً ٚثؼل ِٙبساد اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ 

 ٌذٞ اٌطبٌت اٌّؼٍُ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2471َ 

ػددددٛك ؽغدددد١ٓ ِؾّددددذ ؽغدددد١ٓ  20

 اٌزٛدسٞ

أصش اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ مٛء ٔظش٠خ ِؼبٌغخ 

اٌّؼٍِٛبد ٌزذس٠ظ ػٍُ إٌفظ ػٍٝ ر١ّٕخ ثؼل 

ػبداد اٌؼمً ٚاٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ ٌذٜ 

 ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

/  ػٍُ إٌفظرذس٠ظ 

 رشث١خ أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2476َ 

ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌشاعخ ػجش إٌّقبد  ِؾّذ ػجذ اٌؾى١ُ أؽّذ  22

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌزٛافً ِٚٙبساد الِبْ 

 اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

رىٌٕٛٛع١ب   رذس٠ظ

/ رشث١خ  اٌزؼ١ٍُ

 أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2424َ 

رؼٍُ رى١ف١خ ٚفمب  لعٍٛة اٌزؼٍُ ٌز١ّٕخ ث١ئخ  ٔبفش ئثشا١ُ٘ ِٕقٛس ؽغٓ  29

ِٙبساد رق١ُّ ِٛالغ ا٠ٌٛت فٟ ِمشس اٌىّج١ٛرش 

ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

رىٌٕٛٛع١ب   رذس٠ظ

/ رشث١خ  اٌزؼ١ٍُ

 أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

2427َ 

ز١ّٕخ ثؼل ِٙبساد رق١ُّ ث١ئخ رؼٍُ ِزٕمً ٌ ػبهف سفؼذ ف١ُٙ ِمبس 21

ِٛالغ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ. اٌٛا٠ت 
إٌّب٘ظ ٚهشق 

رىٌٕٛٛع١ب   رذس٠ظ

2427َ 



ٚاٌزٛافً اإلٌىزشٟٚٔ فٟ ِمشس اٌىّج١ٛرش 

 ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد
/ رشث١خ  اٌزؼ١ٍُ

 أع١ٛه

 ) دوزٛساٖ (

 2 ( 3ماجستير/  7ػ جامعة سكىاج :) دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
أؽددددد َ ػجدددددذ اٌؾفددددد١ع ػجدددددذ  7

 اٌّؼجٛد

أصش اعزخذاَ لقـ اٌشعَٛ اٌّزؾشوخ فٟ 

رذس٠ظ ِٕٙظ س٠بك الهفبي اٌّطٛس ػٍٝ 

ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌغّبٌٟ ٚاٌّٙبساد اٌٍ غ٠ٛخ ٌذٜ 

 .أهفبي اٌشٚمخ

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 عٛ٘بط

 ) ِبعغز١ش (

2472َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌّؼ١ٍّخ اٌّؼضصح  ثىش ػجذ اٌ ٖخنش أؽّذ  2

ثبٌّؾبوبح ػجش ا٠ٌٛت فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ف١بٔخ 

العٙضح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚؽً اٌّؾى د ٌذٜ ه ة 

 اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ ؽؼجخ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 عٛ٘بط

 ) ِبعغز١ش (

2479َ 

 سا١ٔب ؽغٓ ؽّبد ِؾّذ 2

 

رق١ُّ ث١ئخ افزشام١خ ثبعزخذاَ الٌؼبة 

اإلٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد اٌٍ غ٠ٛخ ٌذٜ 

ر ١ِز اٌقف اٌشاثغ االثزذائٟ فٟ ِبدح اٌٍغخ 

 .اٌؼشث١خ

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 عٛ٘بطرشث١خ 

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

رق١ُّ ث١ئخ رؼ١ٍُ افزشام١خ لبئّخ غٍٝ رٛظ١ف  ففبء ِقطفٝ ِؾّذ ؽٍجٟ 0

اٌشل١ّخ ٌز١ّٕخ ثؼل ِٙبساد اٌززٚق  اٌىبئٕبد

اٌج غٟ ٚاٌٛػٟ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌذٜ 

 هبٌجبد اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ الص٘شٞ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 عٛ٘بطرشث١خ 

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ اٌمبئُ ػٍٝ ث١ئخ رؼٍُ افزشام١خ  ئ٠ش٠ٕٟ ثٙغذ أد٠ت ِؾشٚط 2

اٌزفى١ش إٌٙذعٟ ٚػ لزٗ ثز١ّٕخ ثؼل ِٙبساد 

ٚاالٔمشائ١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ 

 اإلػذادٞ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 عٛ٘بطرشث١خ 

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

أصددش اعددزخذاَ ّٔددٛرط اٌددزؼٍُ اٌز١ٌٛددذٞ فددٟ رددذس٠ظ  ٘ذ٠ش ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ 9

اٌؼٍددَٛ ػٍددٝ ر١ّٕددخ ثؼددل ِٙددبساد اٌزفى١ددش إٌبلددذ 

ر ١ِددددز اٌقددددف اٌشاثددددغ  ٚاٌذافؼ١ددددخ ٌٍددددزؼٍُ ٌددددذٜ

 االثزذائٟ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 عٛ٘بط

 ) ِبعغز١ش (

2427َ 

اعزخذاَ سؽ د ا٠ٌٛت اٌّؼشف١خ فٟ رذس٠ظ اٌضمبفخ  ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّذ اٌغ١ذ 1

اإلعددددد ١ِخ ٌز١ّٕدددددخ اٌغدددددٍٛن اٌدددددذ٠ٕٟ ٚاٌدددددٛػٟ 

 اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌط ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ الص٘شٞ. 

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 عٛ٘بطرشث١خ 

 ) ِبعغز١ش (

2422َ 

فؼب١ٌخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ لبئُ  ٠بعش ع١ٍّبْ فبٌؼ عبد   8

ػٍٝ ٔظش٠خ اٌزؼٍُ اٌذِبغٟ ػٍٝ اٌزؾق١ً 

اٌّؼشفٟ ٚر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٚاٌذافؼ١خ 

ٌ ٔغبص ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ اإلػذادٞ 

 اٌّؼبل١ٓ عّؼ١ب .

ِٕب٘ظ ٚهشق 

اٌؼٍَٛ / رذس٠ظ 

اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 ) دوزٛساٖ (

2472َ 

ثٙددددبء ؽّددددبدٞ ػجددددذ اٌّغ١ددددذ  6

 ِؾّذ

فبػ١ٍخ ث١ئخ رؼٍُ ئٌىزش١ٔٚخ ثبعزخذاَ أدٚاد 

اٌّمشس اٌؾجىٟ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ ر١ّٕخ 

اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚػبداد اٌؼمً إٌّزغخ 

ٚدافؼ١خ االٔغبص ٌذٜ ر ١ِز اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ 

 العبعٟ.اٌزؼ١ٍُ 

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 ) دوزٛساٖ ( عٛ٘بط

2471َ 

فبػ١ٍخ ث١ئخ رؼٍُ افزشام١خ لبئّخ ػٍٝ إٌظش٠خ  ٞخبٌذ ِؾّذ أؽّذ ثؾٕذ 74

اٌجٕبئ١خ االعزّبػ١خ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ 

ر١ّٕخ ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبساد 

قف اٌؾ١بر١خ ٚاٌؾظ اٌؼٍّٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌ

 اٌضبٟٔ اإلػذادٞ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

 رشث١خ عٛ٘بط

 ) دوزٛساٖ (

2476َ 



 3 ( 4ماجستير/ 2ػ جامعة بني سكيؼ :) دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
 Flipped )أصش اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّؼىٛط  ؽ١ّبء عّبي صغٍٛي أؽّذ 7

Learning )  فٟ ر١ّٕــخ ِٙبساد ٌغخ

 Visual اٌف١غـــٛاي ث١ض٠ه دٚد ٔذ "

Basic.Net )  ) 

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ثٕٟ ع٠ٛف

 ) ِبعغز١ش (

2471َ 

ِؾّددذ ِؾّددٛد ػجددذ اٌؾفدد١ع ػجددذ  2

 اٌفزبػ

أصش اعزخذاَ اٌخشائو اٌز١ٕ٘خ فٟ رذس٠ظ اٌؾبعت 

ا٢ٌٟ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌجشِغخ ٚاٌزفى١ش 

 ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ. اٌّزؾؼت ٌذٜ

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ثٕٟ ع٠ٛف

 ) ِبعغز١ش (

2427َ 

سؽددد١ذ ٔدددب٠ف دس٠دددت اٌؼٕدددضٞ  2

)ِذسط ِغبػذ ثى١ٍخ اٌزشث١دخ 

 العبع١خ ثبٌى٠ٛذ(

فبػ١ٍخ رذس٠ت ئٌىزشٟٚٔ ِمزشػ ٌز١ّٕخ ِٙبساد 

رٛظ١ف اٌّغزؾذصبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌذٜ ِؼٍّٟ 

ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ  اٌؾبعٛة ٌٍّشؽٍخ االثزذائ١خ

 ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

اٌزشث١خ ـ عبِؼخ ثٕٟ 

 ع٠ٛف

 ) دوزٛساٖ (

2470َ 

أصش اٌزفبػً ث١ٓ ّٔو اإلثؾبس ٚالعٍٛة  أؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي 0

اٌّؼشفٟ ٌٍّزؼٍُ داخً اٌىزبة اإلٌىزشٟٚٔ فٟ 

ئوغبة ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ اإلػذادٞ ِٙبساد 

 ١خ.اٌغذاٚي اٌؾغبث

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ثٕٟ ع٠ٛف

 ) دوزٛساٖ (

2478َ 

أصش اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٌّمشس ٚعبئً ٚرم١ٕبد  ػبئذح ِؾّٛد أؽّذ اٌغٍّبْ 2

اٌزؼ١ٍُ فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ 

ٚثؼل ػبداد اٌؼمً ٌذٜ هبٌجبد و١ٍخ رشث١خ 

 اٌذٌُ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ثٕٟ ع٠ٛف

 ) دوزٛساٖ (

2478َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ فٟ  ٕ٘ذ وبًِ ػجذ اٌشؽّٓ ِقطفٝ 9

ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ رطج١مبرٙب ٚثؼل عٛأت 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ. الداء إٌّٟٙ ٌذٜ أخقبئٟ

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ثٕٟ ع٠ٛف

 ) دوزٛساٖ (

2424َ 

 4 ( 4ماجستير/ 4ػ جامعة الفيكـ :) دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
أصش اعزخذاَ ثشاِظ اٌغشاف١ه ػٍٝ رق١ُّ  أؽّذ ع١ذ سِنبْ ِزٌٟٛ 7

ه ة لغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 إٌٛػ١خ ٌٍٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ.

رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / 

 رشث١خ ـ عبِؼخ اٌف١َٛ

 ( ) ِبعغز١ش

2477َ 

أؽّددددذ ؽغددددبْ هٍجددددٗ ؽغددددبْ  2

 .اٌشٚثٟ

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ عذاٚي 

الٔؾطخ اٌّقٛسح ٚالٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز ١ِز اٌّذاسط اٌفىش٠خ رٚٞ 

اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ ٌٍزؼٍُ فٟ ر١ّٕخ ثؼل 

 اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

اٌؼٍَٛ / رذس٠ظ 

اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 اٌف١َٛ

 ) دوزٛساٖ (

2472َ 

 5 ( 4ماجستير/ 4ػ جامعة المنيا :)دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
ثشٔبِظ ِمزشػ ثبعزخذاَ ؽضِخ ئٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ  ِشٚح أعبِٗ ِؾّذ اٌفبرؼ 7

ِٙبساد ئٔزبط فقـ الهفبي اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاالرغبٖ 

اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ اٌطبٌجبد اٌّؼٍّبد ٔؾٛ 

 ثى١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح.

 زؼ١ٍُاٌرىٌٕٛٛع١ب 

و١ٍخ /  ٌألهفبي 

/  ٌٍطفٌٛخاٌزشث١خ 

 عبِؼخ ا١ٌّٕب

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

 2472َرىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ / فؼب١ٌخ ثشِغ١خ أٌؼبة وّج١ٛرش رؼ١ّ١ٍخ فٟ أعددددّبء ػٍددددٟ ِؾّددددذ عددددبٌُ  1



)ِذسط ِغدبػذ ثمغدُ اٌؼٍدَٛ 

 اٌزشث٠ٛخ(

ثؼل اٌّفب١ُ٘ ٚا١ٌّٛي االلزقبد٠خ ٌذٜ  ر١ّٕخ

 أهفبي اٌشٚمخ.

ٌٍطفٌٛخ اٌزشث١خ و١ٍخ 

عبِؼخ  اٌّجىشح ـ

 ا١ٌّٕب

 ) دوزٛساٖ (

 6( 2ػ معيد الدراسات العربية ػ جامعة الدكؿ العربية :)ماجستير 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
 2ثشٔبِظ رذس٠ظ لبئُ ػٍٝ خقبئـ ا٠ٌٛت  ِقطفٝ خٍف ػجذ اٌؼ١ٍُ  7

ِٚٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ ٌز١ّٕخ 

ثؼل اٌىفب٠بد اٌزذس٠غ١خ ٚاٌٛػٟ ثزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ثبٌؾٍمخ االثزذائ١خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / ِؼٙذ 

اٌذساعبد اٌؼشث١خ ـ 

عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 اٌمب٘شح

 ) ِبعغز١ش (

2478َ 

آ٠ددخ أثددٛ هبٌددت ػجددذ اٌؾفدد١ع أثددٛ  2

 هبٌت

أصش اعزخذاَ اعزشار١غ١خ عب١١ٌٓ ٌٍزخ١ً اٌّٛعٗ فٟ 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌز١ٌٛذٞ 

 ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌضبٌش اإلػذادٞ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / ِؼٙذ 

اٌذساعبد اٌؼشث١خ ـ 

عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 اٌمب٘شح

 ) ِبعغز١ش (

2422َ 

 7. ( 4ماجستير/ 4جامعة جنكب الكادم :) دكتكراه 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
 webفؼب١ٌخ ثؼل أدٚاد اٌغ١ً اٌضبٟٔ ٠ٌٍٛت  ِجبسن ؽغ١ٓ اٌّض  7

فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط اٌمقـ اٌشل١ّخ  2.0

 ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؾبعت 

 رشث١خ اٌغشدلخا٢ٌٟ / 

 ) ِبعغز١ش (

2471َ 

" فبػ١ٍخ ّٔٛرط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ االعزّبػٟ فٟ  .ٔؾٜٛ ِؾّذ فجشٞ 2

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ فٟ رق٠ٛت اٌزقٛساد اٌجذ٠ٍخ 

ٚر١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٚاٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ 

 ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

ِٕب٘ظ ٚهشق 

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ / 

اٌزشث١خ ثمٕب ـ عبِؼخ 

 اٌٛادٞ عٕٛة

 ) دوزٛساٖ (

2470َ 

 8 ( 2ػ جامعة الكادم الجديد :)ماجستير 
 التاريخ التخصص/الكمية العنكاف الباحث ـ
ثشٔبِظ ِمزشػ ثبعزخذاَ ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ ٌز١ّٕخ  ٍٔٙخ ع١ٍّبْ غ١طبط ِشاد 20

ثؼل وفب٠بد اعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚ اٌٛػٟ 

ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌط ة اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ 

 اٌزغبسٞ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 

 اٌٛادٞ اٌغذ٠ذ.

 ) ِبعغز١ش (

2476َ 

ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ػٍٝ  أؽغبْ ػٍٝ ؽغٓ عٍّبْ 22

اعزخذاَ اعزشار١غ١خ عىبِجش ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ 

ِٙبساد اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ 

 االثزذائ١خ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

اٌزذس٠ظ / رشث١خ 
 اٌٛادٞ اٌغذ٠ذ

 ) ِبعغز١ش (

2424َ 

جاٌ  حاث نه شروعاث وأب ييى ي ًي وتق تاد انعه سعًا:فحص اإلن تا

 انترقياث ) يحهيت ـ إقهيًيًا (:

ـ فحص اإلنتاد انعهًي وتقييى يشروعاث وأبحاث نهجاٌ  1

 انترقياث ) يحهيًا (:



 أ ػ فحص إنتاج لمترقية لدرجة أستاذ مساعد: 
 اٌزبس٠خ اٌى١ٍخ /اٌغبِؼخ اٌزخقـ االعُ َ

 َ.2470ِبسط اٌزشث١خ / ؽٍٛاْ رذس٠ظ ػٍَٛ د./ع١ٙبْ أؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ اٌؾبفؼٟ 7

 َ.2470ِب٠ٛ رشث١خ /  عٛ٘بط رذس٠ظ ػٍَٛ د./ػبفُ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ ػّش 2

 َ.2470ٔٛفّجش رشث١خ /  عٛ٘بط ػٍَٛرذس٠ظ  د./فجشٞ ثبعو أؽّذ اٌغ١ذ 2

 َ.٠2479ٕب٠ش اٌزشث١خ / ؽٍٛاْ رؼ١ٍُ فٕبػٟ د./أؽشف فزؾٟ ِؾّذ ػٍٟ 0

 َ.2478ِب٠ٛ اٌزشث١خ / ا١ٌّٕب رذس٠ظ ػٍَٛ د./ ِؾّٛد سِنبْ ػضاَ اٌغ١ذ 2

 َ.٠2427ٕب٠ش رشث١خ /  عٛ٘بط رذس٠ظ ػٍَٛ د./ ِٕبي ػٍٟ ؽغٓ ِؾّذ 9

 
 لدرجة أستاذ:ب ػ فحص إنتاج لمترقية 

 اٌزبس٠خ اٌى١ٍخ /اٌغبِؼخ اٌزخقـ االعُ َ

 َ.٠2476ٕب٠ش اٌزشث١خ / اإلعّبػ١ٍ١خ رذس٠ظ ػٍَٛ د./ ؽٕبْ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ ػجذٖ 7

 .2422َعجزّجش إٌّقٛسحاٌزشث١خ /  رذس٠ظ ػٍَٛ د./ ئ٠ٙبة أؽّذ ِؾّذ ِخزبس 2

 
 المصرية:ج ػ فحص إنتاج لمتعيف بكميات التربية ػ بالجامعات 

التعػػػيف فػػػي درجتػػػي مػػػدرس كمػػػدرس مسػػػاعد بكميػػػات التربيػػػة بالجامعػػػات  4ج /
 المصرية:

 التاريخ الدرجة عنكاف الرسالة الباحث ـ
فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌّٛد٠ٛالد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزؼٍُ  أ١ِٕخ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ 7

اٌزؼبٟٚٔ فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌف١ٕخ 

ه ة ؽؼجخ ٚاٌّٙبساد ا١ٌذ٠ٚخ ٚاالثزىبس ٌذٜ 

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ.

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

2474َ 

ٚؽ١ددددذ ٚعددددذٞ ػٍددددٟ ؽغددددٓ  2

 اٌؾبِٟ

فؼب١ٌخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌٛعبئو اٌّزؼذدح 

اٌزفبػ١ٍخ فٟ رق٠ٛت اٌزقٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌجؼل 

ِفب١ُ٘ ِمشس رىٌٕٛٛع١ب اٌج١بك ٚ ر١ّٕخ 

اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌقٕبػ١خ.

 دوزٛساٖ

 ٛهأع١

 2446َأثش٠ً 

ِٕدددددٝ ص٘دددددشاْ ِؾّدددددذ ػجدددددذ  2

 اٌؾى١ُ

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ئصشائٟ فٟ ثؼل ِغزؾذصبد 

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٌز١ّٕخ اٌزفى١ش أإلصشائٟ 

 ٌٍط ة اٌّزفٛل١ٓ ثبٌقف الٚي اإلػذادٞ.

 2474َِب٠ٛ  دوزٛساٖ

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ ِب ٚساء اٌّؼشفخ فٟ  غبدح رشاؽش ٌٛٔذٞ 0

اٌؼمٍٟ ِٚٙبساد ِب ٚساء اٌّؼشفخ ر١ّٕخ إٌّٛ 

ٚرق٠ٛت اٌزقٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

 دوزٛساٖ

)اٌٛادٞ 

 اٌغذ٠ذ(.

 َ.2446د٠غّجش

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ ِذخً اإلػغبص  عّبي ؽغٓ اٌغ١ذ ئثشا١ُ٘   2

اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ رذس٠ظ اٌغغشاف١ب 

اٌؼٍّٟ ٚاٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌم١ُ ٌز١ّٕخ اٌزفى١ش 

 اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه 

 

 َ.2477د٠غّجش

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِجٕٟ ػٍٟ أدة الهفبي  ١ٌّبء أؽّذ ِؾّٛد وذٚأٟ 9

ٌز١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد االعزّبػ١خ ٌذٜ أهفبي 

 اٌشٚمخ رٚٞ اٌقؼٛثبد اٌزؼٍُ اٌضّب١ٔخ. 

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

 َ.2472أوزٛثش

 



فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌّغزؾذصبد  / عّبػ ِؾّذ أؽّذ ِؾّذ 1

اٌج١ٛٔىٌٕٛٛع١خ ٌز١ّٕخ فُٙ ثؼل اٌمنب٠ب اٌج١ٛ 

أخ ل١خ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ٘ب ٌذٜ ه ة اٌقف 

 الٚي اٌضبٔٛٞ.

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

 َ.2472أوزٛثش

 

فٟ فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّجشِظ  ئ٠ّبْ فزؾٟ ع ي 8

ر١ّٕخ اٌزؾق١ً ٚثؼل اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ 

 ٚاٌزفى١ش إٌبلذ.

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

 َ.2472ِبسط 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌؼٍَٛ لبئُ ػٍٝ  أؽّذ ؽغٓ أؽّذ ٔق١ش 6

ٔظش٠خ ف١ٛسؽز١ٓ فٟ ر١ّٕخ دافؼ١خ االٔغبص 

ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ ٚثؼل ِٙبساد اٌزفى١ش 

اٌّشوت ٌذٜ اٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ عّؼ١ب  ثبٌّشؽٍخ 

 االثزذائ١خ. 

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

 َ.2472أثش٠ً 

 

اإلٌىزشٟٚٔ فٟ فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ  ٔؾٜٛ فشؽبد ؽم١ك 74

رق٠ٛت اٌزقٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌجؼل اٌّفب١ُ٘ 

اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ االرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٌذٜ 

 ثؼل ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.

 دوزٛساٖ

 أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2472.َ 

 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌزشث١خ اٌقؾ١خ فٟ  دػبء ؽغٓ ِؾّذ ؽغٓ 77

ٌز١ّٕخ مٛء ٔظش٠خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌذِبؽ 

ػبداد اٌؼمً ٚاٌٛػٟ اٌقؾٟ ٌذٜ ه ة و١ٍخ 

 اٌزشث١خ.

 دوزٛساٖ

 اٌغ٠ٛظ

 ٛ١ٔٛ٠2471.َ 

 

 
ػ فحص رسالتي الماجستير كالدكتكراه ألعضاء ىيئػة التػدريس بقسػـ المنػاىج  2ج/

كطػرؽ التػدريس بكميػة التربيػة ػ جامعػة سػكىاج ، الػراغبيف لمنقػؿ لقسػـ تكنكلكجيػا 
 ـ.2044يكالتعميـ بنفس الكمية: ، يكن

 ربس٠خ اٌفؾـ اٌذسعخ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌجبؽش َ

ئػذاد ٚؽذح ٌز١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌخبفخ ثبٌخذِبد  د./ ؽؼ١ت عّبي ِؾّذ فبٌؼ 7

اٌّزؼٍمخ ثبٌزغبسح ٌط ة اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌزغبس٠خ اٌؼبِخ ٚرغشثزٙب.

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ ِبعغز١ش

اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌىّج١ٛرش فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ 

اٌزغبسٞ اٌٛالغ ٚاٌخجشح فٟ وً ِٓ أٌّب١ٔب 

 ِٚقش.

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ دوزٛساٖ

د./ ِؾّذ ِؾّدٛد ػجدذ اٌٛ٘دبة  2

 ِؾّٛد

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ ثٍَٛ ٌٍزؼٍُ ٌإلرمبْ 

فٟ رذس٠ظ ِمشس اٌؾبعت ا٢ٌٟ ػٍٝ اٌزؾق١ً 

ٚر١ّٕخ  ثؼل ِٙبساد اٌؾبعت ا٢ٌٟ  ٌذٜ 

 ه ة اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اٌزغبس٠خ.

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ ِبعغز١ش

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ رىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؼٍِٛبد  لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ثبعزخذاَ 

االٔزشٔذ  فٟ اٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ ٚر١ّٕخ  

اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌٛػٟ ثٙب ٌذٜ و ة 

 اٌؾؼجخ اٌزغبس٠خ  ثى١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط.

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ دوزٛساٖ

اعزخذاَ ثشٔبِظ ِمزشػ ٌألٌؼبة اٌؾؼج١خ فٟ  اٌغفبس ِؾّذد./ ٔغ ء ػجذ  2

رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ٚأصشٖ فٟ اٌزؾق١ً 

ٚاٌززٚق اٌّٛع١مٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌشاثغ 

 االثزذائٟ.

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ ِبعغز١ش

فؼب١ٌخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ  

لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ اٌزؾق١ً ٚر١ّٕخ 

 َ.١ٔٛ٠2470ٛ دوزٛساٖ



اٌّٙبساد اٌّٛع١م١خ ٚاٌززٚق ثؼل 

اٌّٛع١مٟ  ٌذٜ هبٌجبد ؽؼجخ س٠بك الهفبي 

 ثى١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط.

أصش اعزخذاَ ِذخ١ٍٓ ٌٍذساعخ اٌّؼ١ٍّـخ ػٍٝ   د./ ٠غشٞ ِقطفٝ اٌغ١ذ 0

 اٌزفبػً اٌٍفظٟ 

 فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ.

 ١ٔٛ٠2470َٛ ِبعغز١ش

ِؼبٌغز١ٓ ٌٍزؼ١ٍُ دساعخ ِمبسٔخ ٌفؼب١ٌخ 

اٌفشدٞ ثبٌٛعبئو اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚرفبػٍّٙب ِغ 

أعٍٛة اٌزؼـــــــٍُ ػٍٝ أداء اٌطــــــــ ة 

ٌجؼل اٌّٙبساد اٌّؼ١ٍّخ فٟ  اٌّؼ١ٍّٓ

 اٌج١ٌٛٛع١ب.

 ١ٔٛ٠2470َٛ دوزٛساٖ

 
 92)  ػ رئاسة لجنػة فحػص اإلنتػاج العممػي لممتقػدميف لكظيفػة مػدرس مسػاعد3ج/

 :تخصص تكنكلكجيا التعميـمتقدـ (  34) / مدرس  متقدـ (
ـ بكمية التربية / جامعة العريش كذلؾ بمقر جامعة العريش في 2048لسنة  2كفقان لشركط اإلعالف رقـ  كذلؾ

 ـ كالمككنة مف :27/8/2020حتى  22/8/2020الفترة مف 
 الصفة الكمية / الجامعة االسـ ـ
 رئيسان  التربية ػ جامعة أسيكط كمية أ.د./ محمكد سيد محمكد سيد أبك ناجي 4
 عضكا كمية التربية ػ جامعة سكىاج يسرم مصطفى السيدأ.د./  2
 عضكا كمية التربية ػ جامعة جنكب الكادم. أ.د./ عالء صالح محمكد صادؽ 3

 
لمسػػادة المتقػػدميف لكظيفػػة مػػدرس تكنكلكجيػػا التعمػػيـ االسػػتماع ػػػ رئاسػػة لجنػػة 4ج/

 :تخصص تكنكلكجيا التعميـ ػ مدرس مساعد لممتقدميف لكظيفةكالقابمة 
ـ بكميػة التربيػة / جامعػة العػريش كذلػؾ بمقػر كميػة التربيػة ػ 2024لسػنة  4كذلػؾ كفقػان لشػركط اإلعػالف رقػـ 

 ـ كالمككنة مف :34/4/2022حتى  29/4/2022جامعة العريش في الفترة مف
 الصفة الكمية / الجامعة االسـ ـ
 رئيسان  كمية التربية ػ جامعة أسيكط سيد أبك ناجيأ.د./ محمكد سيد محمكد  4
 عضكا كمية التربية ػ جامعة سكىاج يسرم مصطفى السيدأ.د./  2
 عضكا .العريشكمية التربية ػ جامعة  أ.د./ صالح محمد صالح 3

 
بحث عممػي لمجػالت كدكريػات محميػة    (944فحص بحكث ككتابة تقارير لعدد ) د ػ

 تحكيـ أك عضك ىيئة استشارية لممجمة (:) ُمحكـ كعضك ىيئة 
 



( بحػػث لمجػػالت كدكريػػات ػ جامعػػة 39: فحػػص بحػػكث ككتابػػة تقػػارير لعػػدد) اكالن 
 أسيكط

 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

ئعزشار١غ١خ ٌزطج١ك اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ عبِؼخ اٌخشط " ثٛادٞ  7

 اٌزؼ١ٍُ(.اٌذٚاعش ـ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ) رم١ٕبد 

و١ٍخ اٌزشث١خ ـ اٌؼ١ٍّخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2477َأوزٛثش 

ارغب٘بد هٍجخ اٌف١ض٠بء ٚاٌؾبعٛة فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ ػذْ ٔؾٛ  2

 اٌش٠بم١بد)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(.

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

 2472َأ٠ش٠ً 

ٚالغ اعزخذاَ هٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ العبع١خ ٌجشاِظ اإلٔزشٔذ فٟ  2

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(. 

و١ٍخ اٌزشث١خ ـ اٌؼ١ٍّخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2472َأ٠ش٠ً 

رم٠ُٛ أداء ه١ٍخ اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ؽبعٛة فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ  0

 اٌّذسعٟ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(. ػذْ ٌّٙبساد اٌزذس٠ظ فٟ اٌزطج١ك

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

أغغطظ 

2472.َ 

فبػ١ٍخ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛعٗ رار١ب  فٟ ر١ّٕخ ِفب١ُ٘ اٌؾّب٠خ ِٓ  2

اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزٕظ١ُ اٌزارٟ ٌذٜ ه ة و١ٍخ 

 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ. ٠2472ٕب٠ش

 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اإلٔزشٔذ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد  9

 اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ أخقبئٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(. 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2472أثش٠ً

خقـ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ اعزخذاَ اٌٙبرف إٌمبي ِٓ ل١ً هٍجخ ر 1

عبِؼخ عذاسا اٌخبفخ فٟ اٌزٛافً الوبد٠ّٟ ٚاالعزّبػٟ ِٚؼ١مبد 

 اعزخذاِٗ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(.

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2472أثش٠ً

ِغزٜٛ اٌزٕٛس اٌؼٍّٟ ٌذٜ هٍجخ اٌقف إٌٙبئٟ اٌضبٔٛٞ ) ػٍّٟ (  8

فٟ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ  ٌّذاسط فٕؼبء ٚاٌّغزٜٛ الٚي

 فٕؼبء)ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

 

فبػ١ٍخ ثشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ لبئّخ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد  6

اعزخذاَ اٌؾبعٛة فٟ اٌزؼ١ٍُ ٌذٜ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ 

 اٌزشث١خ عبِؼخ ٔغشاْ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(. 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

 

فٟ ر١ّٕخ ثؼل  Web.2.0فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ أدٚاد  74

ِٙبساد االرقبي اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 

 ثأع١ٛه)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2470ٕب٠ش 

 

ِؼٛلبد اعزخذاَ اإلٔزشٔذ فٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ٚعٙخ ٔظش هٍجخ لغُ  77

 (. اٌش٠بم١بد فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ ػذْ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2472ٔٛفّجش

ِغزٜٛ اوزغبة اٌّٙبساد اٌزذس٠غ١خ اٌ صِخ ٌزذس٠ظ ِٕب٘ظ  72

(  McGraw Hillاٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ اٌّطٛسح ) عٍغٍخ ِبعشٚ ً٘ 

ٌذٜ ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌؼٍَٛ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ)ِٕب٘ظ 

 ٚهشق رذس٠ظ(. 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 أع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛهث

 َ.2470ِبسط

ئعزشار١غ١خ اٌغبٔذاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأصش٘ب فٟ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ  72

ٚاٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ هبٌجبد اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ فٟ ِمشس الؽ١بء 

 ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح)ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2470ِبسط

ث١ئخ ػًّ اٌفقٛي االفزشام١خ ٚفك ِؼ١بس اٌمبث١ٍخ ٌ عزخذاَ رم١١ُ  70

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌز ١ِز ٚاٌّؼ١ٍّٓ ّٚٔٛرط ِمزشػ ٌٍزط٠ٛش)رم١ٕبد 

 رؼ١ٍُ(.

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

2470أغغطظ

.َ 

رم٠ُٛ أداء ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ فٟ ثؼل ِذاسط اٌؾٍمخ اإلػذاد٠خ  72

اٌؾبٍِخ لداء اٌّؼٍُ)ِٕب٘ظ ثغٛ٘بط فٟ مٛء ِؼب١٠ش اٌغٛدح 

 ٚهشق رذس٠ظ(.

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

عجزّجش 

2470.َ 

اٌٛػٟ ثبالعزخذاِبد اٌزشث٠ٛخ ٌؾجىبد اٌزٛافً االعزّبػٟ ٌذٜ  79

 ِؼٍّٟ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ ثّؾبفظخ عٛ٘بط)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

أوزٛثش 

2470.َ 

أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ ػظُ اٌغّىخ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ فٟ ر١ّٕخ  71

ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌغبدط العبعٟ فٟ 

 ِؾبفظخ اٌطبئف "اٌغؼٛد٠خ") رذس٠ظ ػٍَٛ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

ٔٛفّجش 

2470.َ 



فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ  ١Scamperغ١خ عىبِجش فبػ١ٍخ اعزخذاَ ئعزشار 78

ػٍٝ ر١ّٕخ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ اٌطشة اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثبٌقف 

اٌخبِظ االثزذائٟ فٟ ِذ٠ٕخ ػشػش ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

 اٌغؼٛد٠خ)رذس٠ظ ػٍَٛ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2472ٕب٠ش

اٌفىشٞ ٌذٜ ه ثٙب)رىٌٕٛٛع١ب  دٚس و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ رؾم١ك الِٓ 76

 رؼ١ٍُ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2472أثش٠ً 

فؼب١ٌخ إٌّبظشح االعزمقبئ١خ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش إٌّزظ ٌذٜ ر ِزح  24

اٌقف اٌضبٟٔ اإلػذادٞ فٟ ِقش ػجش دساعزُٙ ٌٍؼٍَٛ)رذس٠ظ 

 ػٍَٛ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 أع١ٛه ثأع١ٛه ـ عبِؼخ

 ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

دساعخ رم١ّ١١خ ٌٛالغ اٌّّبسعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ئؽذٜ إٌّبرط  27

 اٌزط٠ٛش٠خ ٌّذاسط اٌّغزمجً)رشث١خ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2472ٔٛفّجش

أصش اٌزفبػً ث١ٓ أّٔبه ئداسح إٌّبلؾبد اإلٌىزش١ٔٚخ  22

اٌّغّٛػخ( ٚوفبءح اٌزاد )اٌّنجٛهخ/اٌّزّشوضح ؽٛي 

)اٌّشرفؼخ/إٌّخفنخ(ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚاالٔخشاه فٟ اٌزؼٍُ ٌذٜ 

 ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2479فجشا٠ش

خ اٌغؾبث١خ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد جأصش اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾٛع 22

و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ اٌّؾشٚػبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ ه ة 

 أع١ٛه.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2471ِب٠ٛ 

فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ إٌّظُ اٌؾىٍٟ فٟ ر١ّٕخ ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  20

ٌذٜ ه ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ فٟ  ِٟٚٙبساد اٌزفى١ش إٌّظِٛ

 ِبدح الؽ١بء.

ِشوض رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ـ 

 هعبِؼخ أع١ٛ

ٛ١ٔٛ٠2471.َ 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  فؼٛثبد رذس٠ظ اٌؾبعٛة ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ. 22

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2471أوٕٛثٛ

رق١ُّ ثشِغ١خ ئٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ ٚثٕبء االخزجبساد  29

اإلٌىزش١ٔٚخ ٌّشؽٍخ اٌمجٛي ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌغبِؼخ اإلع ١ِخ 

 )اٌغؼٛد٠خ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2471ٔٛفّجش

ِؼٛلبد اعزخذاَ ٔظبَ ئداسح اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌج ن  21

ٌذٜ ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ عبِؼخ اٌٍّه  (Blackboard)ثٛسد

 عؼٛد.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2471ٔٛفّجش

رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ ر١ّٕخ  فبػ١ٍخ ثشٔبِظ 28

ِٙبساد اعزخذاَ اٌجشاِظ اٌزفبػ١ٍخ ٌذٜ أخقبئٟ رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌزؼ١ٍُ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

2471َد٠غّجش

. 

ٚالغ أعب١ٌت رم٠ُٛ ِمشس اٌؾبعت ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّشؽٍخ  26

 اٌّزٛعطخ.

 اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

2471َد٠غّجش

. 

أصش ث١ٕخ اخز١بس اخزجبس ِٓ ِزؼذد فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ػٍٝ ِؼبٌُ  24

 اٌفمشح ٚفك ٔظش٠خ اعزغبثخ اٌفمشح.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2478ٕب٠ش

رق١ُّ ِمشس ئٌىزشٟٚٔ ٌٍزشث١خ اٌج١ئ١خ فٟ مٛء ِؼب١٠ش وٛا١ٌزٟ  27

ٚأصشٖ فٟ اٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد  (QM)ِبرشص 

 ٚالخ ل١بد اٌج١ئ١خ ٌذٜ ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ اٌٍّه خبٌذ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2478ٕب٠ش

ؼضص وّذخً ٌٍزغذ٠ذ اٌزشثٛٞ ِٚؼٛلبد  22  ّ رىٌٕٛٛع١ب اٌٛالغ اٌ

 اعزخذاِٗ فٟ اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2478فجشا٠ش

ػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌّقغش ٚاٌزؼٍُ اٌّغزٕذ ػٍٝ بف 22

اٌذِبؽ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ ِٚٙبساد رذس٠غٗ ٚرٛو١ذ 

 اٌزاد ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ لجً اٌخذِخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 خ أع١ٛهثأع١ٛه ـ عبِؼ

 َ.2478أثش٠ً 

رقٛس ِمزشػ ٌزق١ُّ ِؼًّ افزشامٟ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ  20

 ثّمشس اٌف١ض٠بء ٌذٜ هبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثّٕطمخ اٌجبؽخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2478.َ 

رق١ُّ ِٛلغ رؼ١ٍّٟ ٚل١بط أصشٖ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِٙبساد اٌؾبعت  22

ا٢ٌٟ ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثّٕطمخ 

 اٌجبؽخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2478.َ 



أصش اعزخذاَ اٌشؽ د اٌّؼشف١خ فٟ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً اٌفٛسٞ ٚاٌّشعب  29

 ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌضبٌش ِزٛعو فٟ ِٕطمخ اٌجبؽخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

عجزّجش 

2478.َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ٠شرىض ػٍٝ ّٔٛرط عٛؽّبْ االعزمقبئٟ فٟ  21

 ئوغبة اٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ ر١ٕ٘ب  اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

عجزّجش 

2478.َ 

رم٠ُٛ ِٙبساد اٌزذس٠ظ اٌفؼبي ٌذٜ ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ  28

 اٌّزٛعطخ فٟ مٛء ِزطٍجبد ِغزّغ اٌّؼشفخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

أوزٛثش 

2478.َ 

أصش اعزخذاَ ثشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌقؾ١خ ٌذٜ  26

هبٌجبد اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٔظبَ ِمشساد فٟ ِبدح اٌزشث١خ اٌقؾ١خ 

 ٚإٌغ٠ٛخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بك.

ث١خ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزش

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

أوزٛثش 

2478.َ 

ٌز١ّٕخ ػّك اٌّؼشفخ  STEMفؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ فٟ رؼ١ٍُ  04

ٚاٌّّبسعبد اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزفى١ش اٌزق١ّّٟ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ 

 أصٕبء اٌخذِخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

ٔٛفّجش 

2478.َ 

اٌىزبة اإلٌىزشٟٚٔ فٟ ر١ّٕخ  أصش اخز ف ثؼل ِزغ١شاد رق١ُّ 07

 ِٙبسح ثشِغخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌط ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

د٠غّجش 

2478.َ 

ارغب٘بد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد لجً اٌخذِخ ٔؾٛ اعزخذاَ رم١ٕبد  02

 اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌزذس٠ظ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ١ٛهثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع

د٠غّجش 

2478.َ 

فبػ١ٍخ ّٔو اٌذػُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌفٛسٞ ػجش إٌّقبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  02

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط ػٕبفش اٌزؼٍُ اٌشلّٟ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2476ٕب٠ش 

اٌزشث١خ  اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ رم١١ُ وفب٠بد ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ ٌزطج١ك اٌٛالغ اٌّؼضص. 00

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.٠2476ٕب٠ش 

ثشٔبِظ ئصشائٟ لبئُ ػٍٝ ٔظش٠خ اٌزوبء إٌبعؼ ٌز١ّٕخ ِٙبساد  02

 اٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٚ اٌؾظ اٌؼٍّٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476فجشا٠ش 

فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ ِمزشؽخ لبئّخ ػٍٝ ٔؼذد أّٔبه اٌزؼض٠ض فٟ ر١ّٕخ  09

اٌزؾق١ً اٌذساعٟ ِٚٙبساد اٌزفى١ش ػبٌٟ اٌشرجخ فٟ اٌى١ّ١بء ٌذٜ 

 ه ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ الص٘شٞ. 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476فجشا٠ش 

إٌّط١خ اٌشل١ّخ فٟ ر١ّٕخ فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ ثبعزخذاَ اٌٛؽذاد  01

 ثؼل ِٙبساد اٌزم١١ُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ه ة اٌغبِؼخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476ِبسط 

أصش اعزخذاَ اٌخشائو اٌز١ٕ٘خ اإلٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد  08

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ه ـ عبِؼخ أع١ٛهثأع١ٛ

 َ.2476ِبسط 

أصش اعزخذاَ اإلٔفٛعشاف١ه ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ فٟ ِبدح  06

 ح.ذفٕاٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌذٜ ه ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ ثّؾبفظخ اٌم

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476ِبسط 

ِٙبساد فبػ١ٍخ اعزخذاَ ثشِغ١خ ٚعبئو ِزؼذدح فٟ ر١ّٕخ ثؼل  24

ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثّذاسط رؾف١ع 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ِؾبفظخ إٌّبؿ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476أثش٠ً 

رم٠ُٛ ِٙبساد رذس٠ظ اٌزفى١ش ٌذٜ ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ  27

 اٌّزٛعطخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 أع١ٛه ثأع١ٛه ـ عبِؼخ

 َ.2476أثش٠ً 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  اعزخذاَ اٌمقـ اٌشل١ّخ فٟ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌؾبعت. 22

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476أثش٠ً 

فبػ١ٍخ اخز ف ثؼل أّٔبه اٌقٛسح ثبٌىزبة اإلٌىزشٟٚٔ ػٍٝ ر١ّٕخ  22

 اٌّٙبسح فٟ رق١ُّ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ لِٕبء ِقبدس اٌزؼٍُ.

ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476أثش٠ً 

أصش اخز ف ّٔطٟ اإلٔفٛعشاف١ه فٟ رؾق١ً اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌّبدح  20

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌذٜ هبٌجبد اٌقف الٚي اٌّزٛعو ثّٕطمخ اٌجبؽخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476أثش٠ً 

اٌّؾٛعجخ فٟ رذس٠ظ هٍجخ اٌّشؽٍخ دٚس الٌؼبة اٌزشث٠ٛخ  22

العبع١خ اٌذ١ٔب ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼٍّٟ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ فٟ 

 ِؾبفظخ عٍف١ذ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476أثش٠ً 

ِذٜ رٛافش اٌىفب٠بد اٌزم١ٕخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ  29

 ٚدسعخ ِّبسعزُٙ ٌٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘.

ٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ ا

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476ِب٠ٛ 

ِغزٜٛ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ ٌذٜ هٍجخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فٟ اٌّذاسط  21

 اٌؾى١ِٛخ ٚال١ٍ٘خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ " دساعخ ِمبسٔخ "
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476ِب٠ٛ 



لبئّخ ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ اٌّقغش فٟ ر١ّٕخ اٌزٕٛس اٌزمٕٟ فبػ١ٍخ ِٕقخ ف١ذ٠ٛ  28

 اٌّؼشفٟ ٌذٜ إِٔبء ِقبدس اٌزؼٍُ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

١ٔٛ٠ ٛ2476.َ 

فبػ١ٍخ ِٕقخ ف١ذ٠ٛ لبئّخ ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ اٌّقغش فٟ ر١ّٕخ اٌزٕٛس اٌزمٕٟ  26

 ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.اٌّؼشفٟ ٌذٜ إِٔبء ِقبدس اٌزؼٍُ 
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

١ٔٛ٠ ٛ2476.َ 

94 

 

أصش اعزخذاَ ّٔطٟ اٌخشائو اٌز١ٕ٘خ فٟ ر١ّٕخ ثؼل ِفب١ُ٘ اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

 ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

١ٔٛ٠ ٛ2476.َ 

ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثّٕطمخ رم٠ُٛ الداء اٌزذس٠غٟ  97

 عبصاْ فٟ مٛء ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌزفؼ١ٍٙب.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 عجزّجش

2476.َ 

رم٠ُٛ الداء اٌزذس٠غٟ ٌّؼٍّٟ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثّٕطمخ  92

 إٌبلذ ٚاٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌزفؼ١ٍٙب.عبصاْ فٟ مٛء ِٙبساد اٌزفى١ش 
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 عجزّجش

2476.َ 

رقٛس ِمزشػ ٌزن١ّٓ اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ فٟ وزت اٌؼٍَٛ ٌٍقف الٚي ِزٛعو   92

 ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 عجزّجش

2476.َ 

ر١غ١خ االوزؾبف اٌّٛعٗ فٟ اٌزؾق١ً ٌّبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ هٍجخ أصش ئعزشا 90

 اٌقف اٌضبٟٔ العبعٟ.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 ٔٛفّجش

 2424.َ 

دسعخ رن١ّٓ ِفب١ُ٘ اٌطبلخ اٌّزغذدح فٟ وزت اٌى١ّ١بء ٌٍّشؽخ اٌضب٠ٛٔخ  92

 فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 د٠غّجش

 2424.َ 

ٚالغ رذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ػٓ ث ؼذ ػٍٝ اعزخذاَ ِٕقخ  ِذسعزٟ اإلٌىزش١ٔٚخ  99

 ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ ِٚمزشؽبد ٌزط٠ٛش٘ب.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 د٠غّجش

 2424.َ 

ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌّزٕمً  اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾبعٛة اٌٍٛؽٟ ٌز١ّٕخ ثؼل 91

 ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.٠2427ٕب٠ش 

ٌز١ّٕخ  (Montessori)ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ ثؼل أٔؾطخ ِٕزغٛسٞ  98

اٌّٙبساد اٌؾغبث١خ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب  ) 

 اٌمبث١ٍٓ ٌٍزؼٍُ (. 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2427فجشا٠ش 

اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ ثبعزخذاَ ِشاعٟ اٌزؼٍُ ٌز١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ثّمشس  96

 ١ٔٚبد ٌذٜ ه ة اٌّؼب٘ذ اٌف١ٕخ اٌقٕبػ١خ.رىٌٕٛٛع١ب اإلٌىزش

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2427أثش٠ً 

ال٠ذٞ ٚاٌؼمٛي ٌزذس٠ظ إٌٙذعخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد  ئعزشار١غ١خعزخذاَ ا 14

 اٌضبٟٔٚثؼل ػبداد اٌؼمً ٌذٜ ر ١ِز اٌقف  ٟاٌزٛافً اٌش٠بمٟ اٌکزبث

 .اإلػذادٞ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2427ِب٠ٛ 

رم٠ُٛ وزت اٌؼٍَٛ اٌّطٛس ٌٍقف اٌشاثغ العبعٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش  17

 اٌّجخش.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

ٛ١ٔٛ٠2427.َ 

فٟ ر١ّٕخ ثؼل  WEB QUESTاعزخذاَ اعزشار١غ١خ ا٠ٌٛت و٠ٛغذ  12

 .ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ Scratchِٙبساد ثشِغخ ثشٔبِظ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

  ٛ١ٌٛ٠2427.َ 

فؼٛثبد رذس٠ظ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش  12

 .اٌّؼٍّبد ٚاٌّؾشفبد اٌزشث٠ٛبد ثّٕطمخ اٌجبؽخ

 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

ٛ١ٌٛ٠2427.َ 

فغش اٌّذػَٛ ثبٌّٕظّبد اٌشع١ِٛخ فٟ -الؽع-اعزخذاَ ّٔٛرط رٕجأ 10

رک٠ٛٓ اٌج١ٕخ اٌّفب١ّ١٘خ فٟ اٌؼٍَٛ ٚر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌقؾٟ اٌٛلبئٟ ٌذٜ 

 .اٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ عّؼ١ب  ثبٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2427عجزّش

 ١ئخ رؼٍُ رک١ف١خ ٚفم ب لعٍٛة اٌزؼٍُ ٌز١ّٕخ ِٙبساد ثشٔبِظث 12

Expression Web ٌ١ب اٌّؼٍِٛبد عٚرکٌٕٛٛ شىّج١ٛرفٟ ِمشس ا

 .ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚاالرقبالد

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 2427َعجزّجش

وفبءح اعزخذاَ ِؼٍّبد اٌف١ض٠بء ٌٍفقٛي اٌزو١خ ٚػ لزٙب ثّٙبسرٙٓ  19

 اٌشل١ّخ.
اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثأع١ٛه ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2427ٔٛفّجش

 ٠2422َٕب٠ش اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٟ اٌّؾشٚػبد  اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزؾبسو١خ اٌّذػِٛخ  11



رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ ٌز١ّٕخ اٌزؾق١ً   ثزطج١مبد اٌغٛعً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ

 ٚثؼل ػبداد اٌؼمً ٌذٞ ه ة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

اعزخذاَ ّٔٛرط االعزمقبء اٌذٚسٞ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ اٌزفى١ش  18

 اٌضبٟٔ اإلػذادٞ.اٌزأٍِٟ ٚخفل اٌزغٛي اٌؼمٍٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌقف 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َِبسط 

رم١١ُ ِٕٙظ اٌف١ض٠بء ٌٍقف الٚي اٌضبٔٛٞ فٟ مٛء ِؼب١٠ش اٌضٛسح  16

 اٌقٕبػ١خ اٌشاثؼخ.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َِبسط 

ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌفُٙ اٌمشائٟ ٌٍٕقٛؿ  PQ4Rاعزخذاَ اعزشار١غ١خ  84

 اٌج١ٌٛٛع١خ  ٚاٌزفى١ش  اٌزأٍِٟ ٌطبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ الص٘ش٠خ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

 َ.2422ِب٠ٛ 

 أصش اعزخذاَ اٌف١ذ٠ٛ اٌزفبػٍٟ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌجشِغخ فٟ ٌغخ 87

python  اٌّزٛعو ثّؾبفظخ رشثخ الٚيٌذٜ ه ة اٌقف. 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2422َ 

ٌٍقف الٚي صبٔٛٞ  فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ  7رم٠ُٛ ِؾزٜٛ وزبة اٌف١ض٠بء  82

اٌغؼٛد٠خ فٟ مٛء ِؼب١٠ش اٌزم٠ُٛ ٌ رؾبد  الِش٠ىٟ  ٌزمذَ اٌؼٍَٛ 

AAAS. 

 اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خاٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2422َ 

اعزخذاَ ّٔطٟ اٌذػُ اإلٌکزشٟٚٔ فٟ ث١ئخ اٌفقً اٌّؼکٛط ٌز١ّٕخ  82

ِٙبساد ئٔزبط ففؾبد ا٠ٌٛت اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ 

 .اإلػذادٞ

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٔٛ٠2422َ 

اٌزفک١ش فٟ رذس٠ظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌز١ّٕخ اعزخذاَ اعزشار١غ١خ خشائو  80

ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ  HTML ثؼل ِٙبساد ٌغخ اٌجشِغخ

 .اإلػذادٞ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس 

ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 أع١ٛه

ٛ١ٔٛ٠2422.َ 

ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ٌزق١ُّ أدٚاد رم٠ُٛ ٔٛارظ اٌزؼٍُّ اٌّٙبس٠خ  82

فٟ ر١ّٕخ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ٌم١بط ٔزبعبد اٌزؼٍُ ٌّؼٍّبد اٌؼٍَٛ ٚأصشٖ 

 .ٌذ٠ٙٓ

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٌٛ٠2422َ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ اٌّذاسط  أعٍٛةارغب٘بد ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ٔؾٛ اعزخذاَ  89

 .اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌجبد٠خ اٌؾّب١ٌخ اٌغشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘

اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٌٛ٠2422َ 

اٌزؼ١ٍُ اٌّزّب٠ض ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌى١ّ١بء ٌٍّشؽٍخ  ئعزشار١غ١خدسعخ اعزخذاَ  81

 .اٌضب٠ٛٔخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 ٛ١ٌٛ٠2422َ 

 

88 

اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فبػ١ٍخ ئهبس ِغزّغ االعزمقبء ٚاٌؾنٛس االٔفؼبٌٟ فٟ 

 اٌّزضآِ ِٓ ٚعٙخ ٔظش هٍجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌغبِؼخ السد١ٔخ

 

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َعجزّجش

ٚالغ اعزخذاَ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ ث١ؾخ ٌّٛاسد اٌزؼٍُ ِفزٛؽخ  86

 اٌّقذس فٟ اٌّّبسعبد اٌزذس٠غ١خ

ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َعجزّجش 

دسعخ رٛظ١ف ِؼٍّٟ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ فٟ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ ٌٍزؼٍُ  64

 .االٌىزشٟٚٔ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ فٟ ِؾبفظخ اٌمٕفزٖ

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َعجزّجش 

)اٌضبثذ/اٌّشْ( ثج١ئخ اٌزؼٍُّ إٌمّبي ٚأصشٖ فٟ ر١ّٕخ ّٔو اٌذػُ اإلٌىزشٟٚٔ  67

ِٙبساد ئٔزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌزٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ أخقبئٟ 

 .رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َعجزّجش 

ٚاإلعشاءاد  ِّبسعبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ث ؼذٌزٚٞ فؼٛثبد اٌزؼٍُُّ رؾذ٠بد 62

اٌٛاعت اػزجبس٘ب ٌٍؾذ ِٕٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؾشف١ٓ ٚاٌّؾشفبد ثّٕطمخ 

 .اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َأوزٛثش 

رم٠ُٛ رغشثخ عبِؼخ ث١ؾخ فٟ اعزخذاَ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ػٓ ثؼذفٟ ظً  62

 .عبئؾخ وٛسٚٔب

 

ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌّغٍخ 

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 2422َأوزٛثش 

( بحػػث عممػػي لمجػػالت كدكريػػات ػ 57ثانيػػان : فحػػص بحػػكث ككتابػػة تقػػارير لعػػدد )
 جامعة سكىاج ) ُمحكـ كعضك ىيئة تحكيـ لممجمة (:

 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

ر١ّٕخ فبػ١ٍخ اعزخذاَ لجؼبد اٌزفى١ش اٌغذ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ فٟ  7

اٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ ٚاٌٛػٟ اٌقؾٟ ِٚٙبساد ارخبر اٌمشاس ٌذٜ ر ١ِز 

 اٌقف اٌخبِظ االثزذائٟ)ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ(.

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 2474َأوزٛثش 

ٚؽذح ِمزشؽخ فٟ اٌف١ض٠بء ٌز١ّٕخ اٌٛػٟ إٌّٟٙ ٚاٌزوبء اٌطج١ؼٟ فٟ  2

زشث١خ ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ مٛء أ٘ذاف اٌ

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

عجزّجش 

2472.َ 



 عٛ٘بط اٌقٕبػ١خ)ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ(.

ٚػ لزٗ ثض٠بدح   Flipped Learningفبػ١ٍخ اٌزؼٍُ إٌّؼىظ  2

اٌزؼٍُ ٚر١ّٕخ اٌزفى١ش االثزىبسٞ ٌذٜ هبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ 

 )هشق رذس٠ظ(. ؽبئً

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّؾزٜٛ وزت اٌفمٗ ٌٍّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ اٌٍّّىخ  0

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِٚذٜ رنّٕٗ ٌمنب٠ب فمٗ إٌغبء)ِٕب٘ظ(.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

أغغطظ 

2472.َ 

أصش اخز ف أدٚاد اإلثؾبس فٟ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌزؾق١ً  2

ٚرفن١ د االعزخذاَ ٌذٜ اٌط ة ِٕخفنٟ ٚ ِشرفؼٟ اٌغشػخ 

 اإلدساو١خ)رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ(.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

أغغطظ 

2472.َ 

العٙضح اٌزؼ١ّ١ٍخ فؼب١ٌخ وزبة ئٌىزشٟٚٔ ِمزشػ ٌّمشس رؾغ١ً  9

ٚف١بٔزٙب فٟ ر١ّٕخ رؾق١ً ٚثمبء أصش اٌزؼٍُ ٌذٜ هبٌجبد دثٍَٛ ئداسح 

 ِقبدس اٌزؼٍُ ثغبِؼخ ؽبئً)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

عجزّجش 

2472 .َ 

 

اٌّؾى د اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌط ة اٌّؼٛل١ٓ ثقش٠ب  ِٓ ٚعٙخ  1

 ٔظش أ١ٌٚبء الِٛس)فئبد خبفخ(. 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

عجزّجش 

2472 .َ 

 

فؼب١ٌخ اعزخذاَ ّٔٛرط ِبسصأٛ فٟ ػ ط فؼٛثبد رؼٍُ اٌؼٍَٛ ٚثمبء  8

ٌّزٛعطخ ثّذ٠ٕخ اٌطبئف)رذس٠ظ أصش اٌزؼٍُ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ ا

 ػٍَٛ(.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2472أوزٛثش

أ١ّ٘خ ئٔزبط ٚاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش هبٌجبد  6

 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌذِبَ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(. 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ  اٌزشث١خ

 عٛ٘بط

 َ. ٠2479ٕب٠ش

 

أصش ئعزشار١غ١خ لبئّخ ػٍٟ ا٠ٌٛت و٠ٛغذ فٟ ر١ّٕخ  ِٙبساد  74

اٌزذس٠ظ ٚخفل اٌمٍك اٌزذس٠غٟ ٌذٜ اٌط ة اٌّؼ١ٍّٓ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

 عبِؼخ اٌّغّؼخ. –

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2479فجشا٠ش

ثبٌّٛد٠ٛالد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ  فؼب١ٌخ اٌزذس٠ظ 77

ثّمشس اٌزشث١خ العش٠خ ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌضبٟٔ اٌّزٛعو ثّؾبفظخ 

 اٌشط.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2471ٔٛفّجش

ٚالغ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ لػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ  72

 ال١ِشح ٔٛسح ثٕذ ػجذ اٌشؽّٓ فٟ مٛء ِؼط١بد اٌؼقش اٌشلّٟ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2478ِبسط

فٟ ر١ّٕخ اٌزؾق١ً   Web – Questأصش رٛظ١ف ا٠ٌٛت و٠ٛغذ  72

 ٚاعزخذاَ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٌّقبدس اٌّؼشفخ اإلٌىزش١ٔٚخ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ  اٌزشث١خ

 عٛ٘بط

أوزٛثش 

2478.َ 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ئسؽبدٞ فٟ ر١ّٕخ اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٚ رؼض٠ض ل١ُ  70

 اٌّٛاهٕخ ٌذٜ ه ة اٌغبِؼخ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

أوزٛثش 

2478.َ 

ٚعٙخ رم٠ُٛ ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌق١فٟ فٟ مٛء اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ِٓ  72

 ٔظش ِؼٍّٟ اٌمٕفذح.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476فجشا٠ش 

رقٛس ِمزشػ ٌزط٠ٛش ِشوض ِقبدس اٌزؼٍُ إلوغبة ِؼٍّبد اٌزؼ١ٍُ  79

 اٌؼبَ ِٙبساد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476ِبسط 

سؤ٠خ لدٚاس ِؼٍُ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثّقش غٍٝ مٛء ِغزّؼبد اٌزؼٍُ  71

 ا١ٌّٕٙخ ـ دساعخ اعزؾشاف١خ ".

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476أ٠ش٠ً 

ِذٜ رٛافش اٌىفب٠بد اٌزم١ٕخ ٌذٜ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ  78

 ٚدسعخ ِّبسعزُٙ ٌٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘.

١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌؼ

 ثأع١ٛه ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ.2476ِب٠ٛ 

 َ.2476ِب٠ٛ اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ اعزشار١غ١خ ِمزشؽخ ٌزطج١ك اٌشخقخ الوبد١ّ٠خ ا١ٌّٕٙخ لػنبء   76



١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ فٟ مٛء ثؼل اٌزغبسة اإلل١ّ١ٍخ 

 ٚاٌؼب١ٌّخ اٌّؼبفشح

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ُ ػٍٝ اٌّؾبس٠غ اٌؼ١ٍّخ ئالثؼبد فٝ اٌزؼٍُ اٌمب ص صٟأصش اعزخذاَ اٌمٍُ  24

 الٔؾطخ اٌ ِٕٙغ١خ فٟػٍٝ أخشاه اٌطبٌجبد اٌّٛ٘ٛثبد 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476ِب٠ٛ 

رط٠ٛش ٚؽذح "اٌزفبػ د اٌى١ّ١بئ١خ" فٟ مٛء ّٔٛرط اٌزق١ُّ  27

ز ١ِز ٌز١ّٕخ اٌزفى١ش إٌّطمٟ ٚثمبء ٚأزمبي أصش اٌزؼٍُ ٌ اٌؼىغٟ

 اٌقف اٌضبٌش اإلػذادٞ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476ِب٠ٛ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ  دٚس اإلسؽبد إٌّٟٙ فٟ رأ١ً٘ مؼ١فبد اٌغّغ ٌغٛق اٌؼًّ فٟ ِذ٠ٕخ عذح. 22

ـ عبِؼخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط 

 عٛ٘بط

ٛ١ٌٛ٠2476.َ 

ّٔو اٌفقً االفزشامٟ ) ِجبؽش / ِغغً ( ٚ أصشٖ ػٍٝ اٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ ٚ  22

 .دافؼ١خ االٔغبص ٌذٜ ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ عذح
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476أوزٛثش

ِٙبساد اٌزقؾ١ؼ ٌذٜ ه ة أصش اعزخذاَ رم١ٕخ اٌٛالغ اٌّؼضص ػٍٝ ر١ّٕخ  20

و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ عبِؼخ عبصاْ ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ اعزخذاَ اٌّغزؾذصبد 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476ٔٛفّجش

ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد  Web 3.0رقٛس ِمزشػ لبئُ ػٍٝ رطج١مبد ا٠ٌٛت  22

 اٌّؼشف١خ فٟ اٌذساعخ اٌغبِؼ١خ ٌذٜ هبٌجبد ال١ِشح ٔٛسح ثٕذ ػجذ اٌشؽّٓ.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2476ٔٛفّجش

ِذٜ سمٝ أخقبئ١بد ِشاوض ِقبدس اٌزؼٍُ ػٓ ِشاوض٘ٓ فٟ اٌّذاسط  29

 اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بك.
اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ اٌّغٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

2476َد٠غّجش

. 

رق١ُّ رطج١ك ئٌىزشٟٚٔ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّزٕمً ٚ رم١١ّٗ ٚفك ِؼب١٠ش  21

 ِؾذدح.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

2476َد٠غّجش

. 

زفى١ش إٌبلذ دسعخ ِّبسعخ ِؼٍّبد اٌؾبعت ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٌّٙبساد اٌ 28

 .فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بك

 

ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

 2424َفجشا٠ش 

ٌز١ّٕخ  إٌظش٠خ اٌضمبف١خ اٌزبس٠خ١خ ٌٍٕؾبه ِغزٕذ ئٌٝ ثشٔبِظ فٟ اٌؼٍَٛ 26

اٌّٙبساد االعزّبػ١خ اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ اٌزؼٍُ ٚاٌزؾق١ً اٌّؼشفٟ 

 .االثزذائ١خٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2424ِبسط 

ِزطٍجبد اعزخذاَ العٙضح اٌٍٛؽ١خ فٟ اٌزذس٠ظ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼٍُ  24

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2424أثش٠ً 

رق١ُّ ث١ئخ افزشام١خ ثبعزخذاَ الٌؼبة اإلٌىزش١ٔٚخ ٌز١ّٕخ ثؼل اٌّٙبساد  27

 اٌٍ غ٠ٛخ ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌشاثغ االثزذائٟ فٟ ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ. 

ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

 ٛ١ٔٛ٠2424َ 

رقٛس ِمزشػ ٌجشٔبِظ رذس٠جٟ سلّٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛػٟ ثجؼل لنب٠ب  22

 ١خ ٌذٜ ه ة اٌغبِؼخ.اٌّٛاهٕخ اٌؼبٌّ
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 ٛ١ٔٛ٠2424.َ 

ثؼل  اٌزؼٍُ اٌزؾبسوٟ اٌمبئُ ػٍٝ ث١ئخ رؼٍُ افزشام١خ ٚػ لزٗ ثز١ّٕخ 22

ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ  اإلٌىزش١ٔٚخ ِٙبساد اٌزفى١ش إٌٙذعٟ ٚاالٔمشائ١خ 

 .اإلػذادٞ

 ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ ـ

 عبِؼخ عٛ٘بط

 ٛ١ٌٛ٠2424َ 

رق١ُّ ث١ئخ رؼٍُ افزشام١خ لبئّخ ػٍٝ رٛظ١ف اٌىبئٕبد اٌشل١ّخ ٌز١ّٕخ ثؼل  20

 ِٙبساد اٌززٚق اٌج غٟ ٌذٜ هبٌجبد اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ الص٘شٞ.

ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

أغغطظ 

2424َ 

اإلٌىزش١ٔٚخ ٚأصش٘ب فٟ ر١ّٕخ رط٠ٛش ث١ئخ رؼٍُ ِشْ لبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد  22

 ِٙبساد رق١ُّ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚاٌضمخ ثبٌزاد ٌذٜ ه ة رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

عجزّجش 

2424.َ 

رٛظ١ف ّٔو ئداسح اٌّؼشفخ فٟ ث١ئخ رذس٠ت افزشام١خ ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ  29

 اٌشلّٟ ٌذٜ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌشمب ػٕٙب.ِٙبساد ئٔزبط اٌّؾزٜٛ 
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

عجزّجش 

2424.َ 



 عٛ٘بط

ٌز١ّٕخ ِٙبساد  الٔفٛعشاف١ه ػٍٝ رم١ٕخ رذس٠جٟ لبئُ ثشٔبِظ رٛظ١ف صشأ 21

اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌذٜ ه ة ِمشس ئٔزبط ٚاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 .و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ ؽبئً 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

عجزّجش 

2424.َ 

االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌّؼٍّٟ اٌّشؽٍخ العبع١خ اٌذ١ٔب فٟ اٌّؾبفظبد  28

  ١ٕ١خ.اٌؾّب١ٌخ اٌفٍغط
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 ٔٛفّجش

 2424.َ 

ِىزغجبد أػنبء ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ اٌزؾٛي ٌٍزؼ١ٍُ ػٓ ث ؼذ أصٕبء عبئؾخ  26

 .وٛسٚٔب: دساعخ رم١ّ٠ٛخ ٌٍّخشعبد ثغبِؼخ ال١ِشح ٔٛسح ثٕذ ػجذ اٌشؽّٓ
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

عبِؼخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ 

 عٛ٘بط

 َ.٠2427ٕب٠ش 

فٟ  (Nearpod)ِذٜ رٛافش ػٛاًِ ّٔٛرط لجٛي اٌزم١ٕخ العزخذاَ ١ٔشثٛد  04

 رؼٍُ ِٙبساد اٌجشِغخ ثّمشس اٌؾبعت ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد.

ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

 َ 2427ِبسط

َغبي  07 َِ اٌزَؾٛي ل١بط ِغز٠ٛبد اٌىفب٠بد اٌشل١ّخ ٌّؼٍّٟ اٌزؼ١ٍُ اٌَؼبَ فٟ 

لّٟ  .اٌشَّ
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2427ِبسط 

إٌّقبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٚدٚس٘ب فٟ ِٛاعٙخ عبئؾخ  02

 وٛسٚٔب ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي ) سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ (.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2427أثش٠ً 

ٚؽذح ِمزشؽخ فٟ و١ّ١بء اٌغزاء ٌز١ّٕخ ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛػٟ  02

 اٌغزائٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2427ِب٠ٛ

رفبػً أّٔبه اٌذػُ اإلٌىزشٟٚٔ ) اٌؾٟ / اٌّشئٟ ( ٚأعب١ٌت رٕظ١ُ اٌّؾزٜٛ  00

عضئٟ ( فٟ ث١ئبد اٌزؼٍُ االفزشام١خ ػٍٝ اٌزؾق١ً ٚر١ّٕخ ِٙبساد ) وٍٟ/ 

 ئٔزبط ػٕبفش اٌزؼٍُ اٌشل١ّخ ٌذٜ ه ة ؽؼجخ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٔٛ٠2427.َ 

 ِمشس ِمزشػ فٟ و١ّ١بء اٌغضئ١بد ثبعزخذاَ اٌزّض١ً اٌغض٠ئٟ اٌّؼضص ٌز١ّٕخ 02

 ِٙبساد وزبثخ اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ.
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٔٛ٠2427.َ 

أصش اٌزفبػً ث١ٓ أّٔبه اٌزم٠ُٛ اٌجذ٠ً ٚأعٍٛة اٌزؼٍُ )ٔؾو / رأٍِٟ( ثج١ئبد  09

اٌزشث١خ اٌزؼٍُ اٌؾخق١خ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ ه ة و١ٍخ 

 ٚأخشاهُٙ فٟ ث١ئخ اٌزؼٍُ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٌٛ٠2427.َ 

أصش اٌزفبػً ث١ٓ أّٔبه اٌزم٠ُٛ اٌجذ٠ً ٚأعٍٛة اٌزؼٍُ )ٔؾو / رأٍِٟ( ثج١ئبد  01

اٌزؼٍُ اٌؾخق١خ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ ه ة و١ٍخ اٌزشث١خ 

 ث١ئخ اٌزؼٍُ.ٚأخشاهُٙ فٟ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٌٛ٠2427.َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ دٚسح اٌزؼٍُ فٛق اٌّؼشف١خ اٌّطٛسح فٟ رذس٠ظ  08

  .اإلػذادٞاٌؼٍَٛ ػٍٝ ر١ّٕخ ثؼل ػبداد اٌؼمً ٌذٞ ر ١ِز اٌقف اٌضبٟٔ 
ـ  ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ

و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

2427َعجزّجش

. 

ٚالغ اعزخذاَ ِٕقخ ِذسعزٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  06

 .ثّٕطمخ ػغ١ش
ـ  ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ

و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

2427َعجزّجش

. 

ر١ّٕخ الداءاد  فٌٟزٛظ١ف ثؼل اٌزم١ٕبد اٌشل١ّخ  رذس٠جٟثشٔبِظ  24

 .اٌؼٍَٛ ثى١ٍخ اٌزشث١خ ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب ِؼٍّٟاٌزذس٠غ١خ ٌذٜ اٌط ة 
اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2427أوزٛثش

اٌؾ١بح  ؽٛي فبػ١ٍخ ِٕٙظ ٚظ١فٟ ِمزشػ فٟ اٌؼٍَٛ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّزّشوض 27

ٚاٌٛػٟ اٌقؾٟ ٚرؾغ١ٓ فٛسح اٌغغُ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  ر١ّٕخ ٚأصشٖ فٟ

 ٌز ١ِز اٌّؼبل١ٓ ر١ٕ٘ب  ا ٌذٜ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2427ٔٛفّجش

ٚؽذح ِمزشؽخ فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ لبئّخ ػٍٝ اٌزؼٍُ االعزّبػٟ ٚاٌؼبهفٟ  22

(SEL ٌز١ّٕخ اٌٛػٟ ثبٌّٕبػخ ٚاٌزفى١ش اإل٠غبثٟ ٌذٜ ر ١ِز اٌّشؽٍخ  )

 .اإلػذاد٠خ

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2422ِبسط

دسعخ اِز ن ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌؼٍَٛ ٌٍّؼشفخ اٌخبفخ ثبٌّؾزٜٛ ٚاٌزم١ٕخ  22

 .TPACKٚأفٛي اٌزشث١خ ٚاٌزذس٠ظ ٚفك أّٔٛرط
ـ  اٌجبؽض١ِٓغٍخ ؽجبة 

و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ 

 َ.2422أثش٠ً



 عبِؼخ عٛ٘بط

اعزخذاَ سؽ د ا٠ٌٛت اٌّؼشف١خ فٟ رذس٠ظ اٌضمبفخ اإلع ١ِخ ٌز١ّٕخ  20

 .اٌغٍٛن اٌذ٠ٕٟ ٚاٌٛػٟ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌط ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ الص٘شٞ
ـ  ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ

و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ 

 عبِؼخ عٛ٘بط

 َ.٠2422ٛبِ

فبػ١ٍخ اعزخذاَ إٌّظّبد اٌجقش٠خ فٟ اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚرؼض٠ض  22

 ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش ٌذٜ ر ١ِز اٌقف اٌضبٌش االثزذائٟ فٟ ِؾبفظخ اٌخشط
 

ـ  ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ

و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٌٛ٠2422.َ 

رطج١ك اٌزؼ١ٍُ ٚالغ رٕف١ز أٔؾطخ االعزمقبء فٟ ِمشس اٌؼٍَٛ أصٕبء  29

 .اإلٌىزشٟٚٔ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ ثّذ٠ٕخ ٔغشاْ
ـ  ِغٍخ ؽجبة اٌجبؽض١ٓ

و١ٍخ اٌزشث١خ ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

ٛ١ٌٛ٠2422.َ 

ّ ؼضصح 21 ثٍغخ اإلؽبسح ػٍٝ اوزغبة  أصش رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ثبٌمقـ اٌشل١ّخ اٌ

ٚاالٔخشاه فٝ اٌزؼٍُ ٌذٜ ر ١ِز  ٟٚر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌزأٍِ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

 .اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ اٌّؼبل١ٓ عّؼ١ ب

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ ـ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثغٛ٘بط ـ عبِؼخ 

 عٛ٘بط

 َ.2422أوزٛثش

 
( بحػػث عممػػي لمجػػالت كدكريػػات ػ  2ثالثػػان : فحػػص بحػػكث ككتابػػة تقػػارير لعػػدد ) 

 جامعة الكادم الجديد ) ُمحكـ كعضك ىيئة تحكيـ لممجمة (:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

ح فٟ ذِغ ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌمٕفو١ف١خ رفبػً ِؾشفٟ اٌؼٍَٛ  7

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ)هشق رذس٠ظ ػٍَٛ(.

اٌؼ١ٍّخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ 

ثبٌٛادٞ اٌغذ٠ذ ـ 

 عبِؼخ أع١ٛه

 2446َد٠غّجش

أصش ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزّبصط ر١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ اٌّؾزٜٛ  2

اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ هٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثمغُ إٌّب٘ظ ٚهشق 

 اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ رجٛن)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(. 

و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌٛادٞ 

 اٌغذ٠ذ ـ عبِؼخ أع١ٛه

 َ. ٠2479ٕب٠ش

 

 
( بحػث عممػي لمجػالت كدكريػات ػ  2) رابعػان :  فحػص بحػكث ككتابػة تقػارير لعػدد 

 جامعة قناة السكيس ) ُمحكـ كعضك ىيئة تحكيـ لممجمة (:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ لجؼبد اٌزفى١ش اٌغذ ػٍٝ اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ  7

ٚر١ّٕخ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ فٟ رذس٠ظ الؽ١بء ٌذٜ ه ة اٌقف الٚي 

 ٞ)ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ(.اٌضبٔٛ

و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌغ٠ٛظ ـ 

 عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ

 2472َأ٠ش٠ً 

أصش ِّبسعخ إٌؾبه اٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚاٌذافغ ٌإلٔغبص  2

 الوبد٠ّٟ ٌذٜ ه ة اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ )ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ(.

و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌغ٠ٛظ ـ 

 عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ

 2472َِب٠ٛ 

 
( بحػث عممػػي لمجػػالت كدكريػػات ػ 5خامسػان : فحػػص بحػػكث ككتابػة تقػػارير لعػػدد )

 جامعة المنيا ) ُمحكـ كعضك ىيئة تحكيـ لممجمة (:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

أصش اخز ف اٌزفبػً فٟ أّٔبه االرقبي ثجشاِظ اٌزذس٠ت ػٓ ث ؼذ فٟ  7

ر١ّٕخ ِٙبساد رٛظ١ف اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ٌذٜ ِؼٍّبد س٠بك الهفبي 

 ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(. 

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ـ و١ٍخ 

س٠بك الهفبي ـ عبِؼخ 

 ا١ٌّٕب

 َ.2470ِبسط

ِغٍخ اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌطفً ـ  .اإلٌىزشٟٚٔ اٌشٚمخ ثبٌزٍٛسأهفبي  ٚالغ ِؼضص فٟ ر١ّٕخ ٚػٟ فبػ١ٍخ وزبة 2

و١ٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ـ 

 2422َفجشا٠ش 



 عبِؼخ ا١ٌّٕب

رفؼ١ً اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ ٚػ لزٗ ثبٌؼغض اٌّزؼٍُ ٚاٌزٛع١ٙبد اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ  2

 .ٌذٜ ه ة اٌجىبس١ٌٛط إٌّٟٙ ٌٍؾنبٔخ ٚس٠بك الهفبي

ِغٍخ اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌطفً ـ 

و١ٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ـ 

 عبِؼخ ا١ٌّٕب

 2422َِبسط 

عزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّب٠ض ٌز١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط اٌکزت اإلٌکزش١ٔٚخ ا 0

 .اٌزفبػ١ٍخ ٌألهفبي ٌذٜ ثؼل هبٌجبد ک١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجکشح

ِغٍخ اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌطفً ـ 

اٌّجىشح ـ و١ٍخ اٌطفٌٛخ 

 عبِؼخ ا١ٌّٕب

 2422َِبسط 

اٌزؼٍُ  اٌزفبػ١ٍخ ٌ سرمبء ثجؼل ِغبالد فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌىزت اإلٌىزش١ٔٚخ 2

  .ٌذٞ أهفبي اٌؾنبٔخ مؼبف اٌغّغ

 

ِغٍخ اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌطفً ـ 

و١ٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ـ 

 عبِؼخ ا١ٌّٕب

 2422َأثش٠ً 

 
( بحػث عممػي لمجػالت كدكريػات ػ  4 سادسان : فحص بحكث ككتابػة تقػارير لعػدد )

 جامعة جنكب الكادم ) ُمحكـ كعضك ىيئة استشارية لممجمة (:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

اٌزفبػً ث١ٓ أّٔبه اٌذػُ اإلٌىزشٟٚٔ )اٌضبثذ/ اٌّشْ( ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزار١خ  7

ٚاٌزفى١ش )اٌّشرفؼخ/ إٌّخفنخ( ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ ِفب١ُ٘ اٌّٛاهٕخ اٌشل١ّخ 

                          .اإل٠غبثٟ ٌذٜ هبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ

 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ و١ٍخ 

اٌزشث١خ ثمٕب ـ عبِؼخ 

 عٕٛة اٌٛادٞ

 2427َعجزّجش

 

 تقارير مشركعات كبرامج كأنشطة ككتب مترجمة)محمي/ إقميمي(: ككتابةق ػ تقييـ 
 محميان: 4ق 

 التاريخ الكمية /الجامعة التخصص المشركع / البرنامج ـ
إٌّب٘ظ ٚهشق  الٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ اٌغبدح اٌّذسع١ٓ ٚالعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ. 4

 اٌزذس٠ظ

ؽزٝ  2448ِٓ اٌزشث١خ / عبِؼخ أع١ٛه.

 ربس٠خٗ.

ِشاعغ خبسعٟ ٌجشٔبِظ اٌذثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ  2

 اٌزشث١خ)رٛف١ف ِمشساد(.

 2474َ اٌزشث١خ / عبِؼخ اٌف١َٛ. رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

ِشاعغ خبسعٟ مّٓ ِؾشٚع رط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ اٌط ة  3

 ٚاالِزؾبٔبد. 

إٌّب٘ظ ٚهشق 

 اٌزذس٠ظ

 َ.2472 اٌزشث١خ / عٛ٘بط.

ِشاعغ خبسعٟ مّٓ ِؾشٚع رط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ اٌط ة  4

 ٚاالِزؾبٔبد. 

 َ.2472 اٌزشث١خ / عٛ٘بط. س٠بك أهفبي

اٌط ة ِشاعغ خبسعٟ مّٓ ِؾشٚع رط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ  5

 ٚاالِزؾبٔبد.

 َ.2472 اٌزشث١خ / عٛ٘بط. رؼ١ٍُ أعبعٟ

ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ا١ٌّذاْ ػٍٟ ثٕبء  6

 ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزم٠ُٛ اٌؾبًِ.

ٚؽذح اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ.

 َ.2470 عبِؼخ ثٕٟ ع٠ٛف

 :إقميميان  2ق 

 التاريخ الكمية /الجامعة التخصص المشركع / البرنامج ـ
ٌٛؽذح اٌجؾٛس  فٟ اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ.ِؾشٚع  4

 ٚاالعزؾبساد.

 2446َ/  2448 عبِؼخ رجٛن ـ اٌغؼٛد٠خ

وزبة ثؼٕٛاْ " اٌىفب٠بد العبع١خ فٟ رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ٚ  2

 رؼٍّٙب ".

هشق رذس٠ظ 

 اٌف١ض٠بء

ِشوض اٌزشعّخ ـ عبِؼخ 

 اٌٍّه عؼٛد ـ اٌغؼٛد٠خ 

 2476َعجزّجش 

 

يشروعاث وأبحاث نهجاٌ انترقياث ـ فحص اإلنتاد انعهًي وتقييى 2

 ) إقهيًيًا (:

 أ ػ ترقية أساتذة مساعديف كأساتذة مشاركيف إقميميان:



 (: ػ اليمف (: الترقية لدرجة أستاذ مشارؾ ) األردف ػ السعكدية 4) أ ػ 
 التاريخ الدكلة الكمية /الجامعة التخصص االسـ ـ
د./ ِؾّٛد ع١ٍّبْ  4

ؽّبد ثٕٟ ػجذ 

 اٌشؽّٓ.

ٌؾغ١ٓ ثٓ اٌزشث١خ / ا إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ

 ه ي ـ ِؼبْ .
 اٌٍّّىخ

 السد١ٔخ

 اٌٙبؽ١ّخ

 ٛ١ٌٛ٠2477.َ 

 

اٌزشث١خ / اٌؾغ١ٓ ثٓ  إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ د./ خزبَ ِؾّذ اٌغضٚ. 2

 .ه ي ـ ِؼبْ 

 ٛ١ٌٛ٠2477.َ 

 

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ  إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ د./ ص٠ذ ػٍٟ اٌجؾب٠شح. 3

 .ِإرخ 

 َ.2470ٔٛفّجش

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ  إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ د./ ػج١ش اٌؼ١ٍّبد.  4

 .اٌجٍمبء 

 َ.2472أثش٠ً

د./ ِؾّٛد أؽّذ  5

 ؽ١ّذاد

ٌغبِؼ١خ / و١ٍخ أسثذ ا إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ

   عبِؼخ اٌجٍمبء.

 َ.2472ٔٛفّجش

 

د./ ١٘بَ ػمٍخ عبٌُ  6

 إٌِّٟٛ

و١ٍخ ػغٍْٛ اٌغبِؼ١خ /  إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ

 .عبِؼخ اٌجٍمبء 

 َ.2479د٠غّجش

 

د./ ١ٌٚذ ؽغ١ٓ اؽّذ  1

 ٔٛافٍخ

ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٚأعب١ٌت 

 رذس٠غٙب

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ 

 .ا١ٌشِٛن 

 َ.2471فجشا٠ش 

د./ سائذ أؽّذ ئثشا١ُ٘  8

 اٌىش١ّ٠ٓ

إٌّب٘ظ ٚ أعب١ٌت 

 اٌزذس٠ظ)ػبَ(

و١ٍخ اٌغٍو ٌٍؼٍَٛ 

 اإلٔغب١ٔخ / عبِؼخ اٌجٍمبء 

 2478َعجزّجش 

 

 

و١ٍخ اٌٍّؼ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ  إٌّب٘ظ ٚاٌزذس٠ظ  د./ ٔنبي أؽّذ اٌّغبصٞ 6

 / عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ.

 2422َأثش٠ً  

د./ خبٌذ ؽّٛد ِؾّذ  74

 اٌؼق١ّٟ

إٌّب٘ظ ٚهشائك رذس٠ظ 

 اٌؼٍَٛ

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ 

 .اٌطبئف
اٌٍّّىخ 

اٌؼشث١خ 
 اٌغؼٛد٠خ

أغغطظ 

2471.َ 

د./ ِٕزقش فبدق  44

 ػضّبْ ٘ ي

و١ٍخ االلزقبد ٚاإلداسح /  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

 عبِؼخ اٌمق١ُ .

 ٘ـ.7028ففش

 َ.2479د٠غّجش

 

د./ ػجذ اٌغ َ  42

 ع١ٍّبْ داٚد اٌؾذاثٟ

و١ٍخ اٌزشث١خ  إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ

 .ٚالٌغٓ/عبِؼخ ػّشاْ 
 َ.٠2472ٕب٠ش  ا١ٌّٓ

 

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ د./ ٘ذٜ أثٛ ثىش ثبعبٌُ 72

 ؽنشِٛد .

 َ.2424ٔٛفّجش 

 (: ػ العراؽ (: الترقية لدرجة أستاذ ) األردف ػ الككيت ػ البحريف ػ سمطنة عماف 2) أ ػ  
 اٌزبس٠خ اٌى١ٍخ /اٌغبِؼخ اٌزخقـ االعُ َ

 د./ ِٕذ عٛٞ خب٠ٓ. 7

( Dr. Myint Swe Khine ).   

إٌّب٘ظ ٚهشق 

 اٌزذس٠ظ

و١ٍخ اٌّؼ١ٍّٓ / عبِؼخ 

 اٌجؾش٠ٓ ـ  ٍِّىخ اٌجؾش٠ٓ.

 ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

 

إٌّب٘ظ ٚهشق  د./ ِؾّٛد ؽغٓ ِقطفٝ ثٕٟ خٍف. 2

 اٌزذس٠ظ

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ 

 ا١ٌشِٛن ـ  أسثذ ـ السدْ

 َ.2470ِبسط

 

د./ ِؾّٛد ع١ٍّبْ ؽّبد ثٕٟ ػجذ  2

 اٌشؽّٓ.

إٌّب٘ظ ٚهشق 

 اٌزذس٠ظ

اٌزشث١خ / اٌؾغ١ٓ ثٓ ه ي 

 ـ ِؼبْ ـ السدْ.

 َ.2472أوزٛثش

إٌّب٘ظ ٚهشق  د./ ػجذ اٌشؤٚف عبسٞ اٌؾغ١ٓ ؽّبدٔخ. 0

 اٌزذس٠ظ

و١ٍخ اٌؾقٓ / عبِؼخ 

 اٌجٍمبء  ـ السدْ.

 َ.2472أوزٛثش

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  د./ ػٍٟ ؽشف ػٍٟ اٌّٛعٛٞ 2

 ٚاٌزؼٍُ

اٌزشث١خ / عبِؼخ و١ٍخ 

اٌغٍطبْ لبثٛط ـ عٍطٕخ 

ّبْ  ػ 

 َ. 2479فجشا٠ش

 

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ  رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ د./ فب٠ض ِٕؾش اٌظف١شٞ 9

 اٌى٠ٛذ 

 2479َِب٠ٛ 

 ١ٔٛ٠2479َٛ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ /  رىٌٕٛٛع١ب رؼ١ٍُ د./ عجش٠ٓ ػط١خ ِؾّذ ؽغ١ٓ 1



 اٌغبِؼخ اٌٙبؽ١ّخ ـ السدْ

إٌّب٘ظ ٚهشق  ع١ٍّبْ ِؾّذ اٌؼذٚاْد./ ص٠ٓ  8

 اٌزذس٠ظ

و١ٍخ ال١ِشح ػب١ٌخ / عبِؼخ 

 اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ ـ السدْ

 ٛ١ٌٛ٠2471.َ 

إٌّب٘ظ ٚهشق  د./ ع١ّش ػٛاد وغبة ؽذ٠فبد 6

 اٌزذس٠ظ / رشث١خ ١ِٕٙخ

و١ٍخ اٌؾق١ٓ / عبِؼخ 

 اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ ـ السدْ

 2478َفجشا٠ش 

إٌّب٘ظ ٚهشق  د./ أؽّذ ِؾّذ لج ْ 74

اٌزذس٠ظ / هشق 

 رذس٠ظ اٌؼٍَٛ

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ / 

 اٌغبِؼخ اٌٙبؽ١ّخ ـ السدْ

 ٠2476َٕب٠ش 

إٌّب٘ظ ٚهشاق  270وــــــــــٛد  77

 اٌزذس٠ظ

و١ٍخ اٌزشث١خ / عبِؼخ و٠ٛٗ 

ـ ئل١ٍُ وٛسدعزبْ  أس٠جً ـ 

 اٌؼشاق. 

 2476َِبسط 

اٌزشث١خ ٌغٕخ رشل١بد / و١ٍخ رشل١خ ِشعٍخ  72

 العبع١خ

و١ٍخ اٌزشث١خ العبع١خ /  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

 اٌى٠ٛذ

 2427َِبسط 

و١ٍخ اٌؾٛثه اٌغبِؼ١خ /  إٌّب٘ظ ٚاٌزذس٠ظ د.ػّش ِٛعٝ خ١ٍك ِؾبعٕخ 72

عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ ـ  

 السدْ.

 َ.2422أثش٠ً 

 ج ػ فحص بحكث ككتابة تقارير إلنتاج عممي لمجالت كدكريات إقميمية:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

اعزخذاَ اٌؾجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ) اإلٔزشٔذ ( فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾش  4

 اٌؼٍّٟ لػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ اٌى٠ٛذ)رم١ٕبد رؼ١ٍُ(.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 2472َِبسط

 

ٌٍقف اٌضبٔٛٞ اٌقٕبػٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش رم٠ُٛ ِٕٙظ اٌؾبعت ا٢ٌٟ  2

 اٌّؼ١ٍّٓ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 2472َِب٠ٛ

 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رىبٍِٟ ث١ٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب لبئُ ػٍٝ ئعزشار١غ١خ  3

اٌزق١ُّ فٟ اٌزؾق١ً ٚر١ّٕخ ِٙبساد اإلثذاع اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ٌذٜ 

 اإلػذاد٠خ.ر ١ِز اٌّشؽٍخ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 َ.2472عجزّجش

رأص١ش اٌٍّف أالٔغبصٞ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٌطبٌجبد و١ٍخ اٌجٕبد  4

 ثغبِؼخ اٌى٠ٛذ ) دساعخ ؽبٌخ ( .

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 َ.2472أوزٛثش

اٌزؼٍُ اٌّفنٍخ ٌذٜ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚػ لزٙب ثأعب١ٌت اٌزؼٍُ أعب١ٌت  5

 اإلٌىزشٟٚٔ ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثٍّّىخ اٌجؾش٠ٓ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 ٛ١ٌٛ٠2472.َ 

ٚالغ اعزخذاَ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ اٌى٠ٛذ ٌّقبدس اٌّؼٍِٛبد  6

 اٌشل١ّخ.

زشث٠ٛخ/ ِغٍظ اٌّغٍخ اٌ

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 َ.٠2470ٕب٠ـش

فبػ١ٍخ اٌزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ اٌفشدٞ ٚاٌزؼبٟٚٔ ػٍٝ ثشٔبِظ وٛسط  7

فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ِؼٍّٟ اٌف١ض٠بء ٌزق١ُّ اٌذسٚط   Courselabالة

 اإلٌىزش١ٔٚخ ٚئٔزبعٙب ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اعزخذاِٙب.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

/  عبِؼخ  إٌؾش اٌؼٍّٟ

 اٌى٠ٛذ.

 ٛ١ٔٛ٠2470.َ 

أصش اعزخذاَ ِٛلغ)٠ٛر١ٛة( ػٍٝ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ ٌطبٌجبد ِبدح  8

( ثى١ٍخ اٌذساعبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ـ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ 7اٌش٠بم١بد )

 اٌزطج١مٟ ٚاٌزذس٠ت ـ اٌى٠ٛذ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 ١ٌٛ٠ـــٛ

2479.َ 

دسعخ رأص١ش ٚعبئً االرقبي االٌىزشٟٚٔ ػٍٝ اٌؼ لبد اٌؾخق١خ  9

 ٚاٌزؾق١ً الوبد٠ّٟ ٌٍطبٌجبد فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 ١ٌٛ٠ـــٛ

2479.َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍٛعبئو اٌّزؼذدح فٟ اٌزؼ١ٍُ  40

 اٌطٍجخ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ العبع١خ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ.اٌغبِؼٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 د٠غّجش

2479.َ 

دسعخ رٛافش اٌىفب٠بد اٌؾبعٛث١خ ِغبي ث١ئخ اٌزٛافً اإلٌىزشٟٚٔ  44

اٌّذسعٟ ٌذٜ ِذ٠شٞ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾبفظزٟ ل١ٍم١ٍخ ٚعٍم١ذ 

 ٠ٓ أٔفغُٙ.ِٚٓ ٚعٙبد ٔظش اٌّذ٠ش

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

ٛ١ٔٛ٠ 

2471.َ 



ِذٜ رؾم١ك وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌذٜ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ  42

 اٌزشث١خ عبِؼخ اٌى٠ٛذ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 أوزٛثش

2471.َ 

اإلٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ اوزغبة ِفب١ُ٘ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ  أصش اٌخشائو اٌز١ٕ٘خ 43

 ٌذٜ هٍجخ اٌقف اٌغبثغ العبعٟ فٟ اٌؼبفّخ ػّبْ.

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 ش٠ٕب٠

2476.َ 

أصش اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ثبعزخذاَ ٔظبَ ئداسح اٌزؼٍُ ـ ئدِٛدٚ                    44

( Edmodo )  ػٍٝ رؾق١ً ه ة اٌقف الٚي اٌضبٔٛٞ فٟ ِمشس

 ( ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ اٌزم١ٕخ. 7اٌؾبعت ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد  ) 

اٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌألثؾبس 

اٌزشث٠ٛخ / و١ٍخ اٌزشث١خ ـ 

 عبِؼخ اإلِبساد.

 عجزّجش

2476.َ 

فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌٛالغ اٌّؼضص فٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش  45

 .ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ه ة اٌقف اٌغبثغإٌّطمٝ ٌذٜ 

اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ/ ِغٍظ 

إٌؾش اٌؼٍّٟ /  عبِؼخ 

 اٌى٠ٛذ.

 ِبسط

2424َ 

ِذٜ اعزخذاَ أثبء اٌّشا٘م١ٓ فٟ السدْ لّٔبه اٌٛعبهخ اٌنبسح فٟ  46

 اٌؼبٌُ اٌشلّٟ.

اٌؼشث١خ /  اٌطفٌٛخِغٍخ 

ؼ١خ اٌى٠ٛز١خ ٌزمذَ ّاٌغ

 اٌطفٌٛخ اٌؼشث١خ /  اٌى٠ٛذ.

 ِب٠ٛ

2427َ 

اٌفشٚق ث١ٓ ِذِٕٟ اإلٔزشٔذ ٚغ١ش اٌّذ١ِٕٓ ِٓ اٌّشا٘م١ٓ فٟ اٌمٍك  47

  .االعزّبػٟ ٚاٌزؾق١ً

 

ِغٍخ اٌطفٌٛخ اٌؼشث١خ / 

اٌغّؼ١خ اٌى٠ٛز١خ ٌزمذَ 

 اٌطفٌٛخ اٌؼشث١خ /  اٌى٠ٛذ.

 أثش٠ً

2422َ 

 دػ فحص بحكث ككتابة تقارير لمجالت دكلية بالمغة اإلنجميزية:
 اٌزبس٠خ اٌّغٍخ/اٌذٚس٠خ ػٕٛاْ اٌجؾش َ

4 The Impact Of Technological Skills On 

Developing Problem-Solving Skills: The 

Moderating Role Of Academic Achievement 

 

Information 

Sciences Letters 

ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ  

 Digital   ِٓ خ ي

Commons- 

Elsevier 

 2422َأثش٠ً 

2 Parents' attitudes towards the flipped classroom 

strategy and their satisfaction with it during the 

Corona pandemic 

 

Information 

Sciences Letters 

ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ  

 Digital   ِٓ خ ي

Commons- 

Elsevier 

 2422َِبسط

 

3 Lecturers' Perceptions and Satisfaction of 

Employing Electronic learning tools at the Arab 

universities during Covid-19 

 

Information 

Sciences Letters 

ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ  

 Digital   ِٓ خ ي

Commons- 

Elsevier 

 2422َأثش٠ً 

4 Reflections of Six Student Teachers Enrolled in 

a Practicum That Shifted from School to Online 

Information 

Sciences Letters 

 2422َأوزٛثش 
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ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ  

 Digital   ِٓ خ ي

Commons- 

Elsevier 

 

 عاشرًا:خذيت انجايعت :

   أػ عضػػػكية كرئاسة لجاف كمجػػالس ككنتركالت:
 اٌزبس٠خ اٌقفــخ ِغبي خذِخ اٌغبِؼخ َ

وٕزشٚي اٌؾؼت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍغبد ٚاٌزشث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌقٕبػٟ،  4

 دثٍَٛ ػبَ فٟ اٌزشث١خ ٔظبَ اٌؼبَ اٌٛاؽذ

 2474َ سئ١غب  

2472َ 

 2477َ سئ١غب   وٕزشٚي ؽؼجخ ػٍُ إٌفظ ، دثٍَٛ ػبَ فٟ اٌزشث١خ ٔظبَ اٌؼبَ اٌٛاؽذ 2

 2474/2477َ سئ١غب   ٌؾٕخ اخز١بس اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ ٌّىزجزٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ثأع١ٛه 3

 2474/2477َ ِٕغمب   ثشٔبِظ اٌف١ض٠بء فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ثأع١ٛه ٌّؾشٚع اٌغٛدح ٚاالػزّبد. 4

 ؽزٝ ا7666ْ٢ِٓ  ػنٛا  ٚ سئ١غب   االخزجبساد اٌؾخق١خ ٌٍط ة اٌّمج١ٌٛٓ ثى١ٍخ اٌزشث١خ. 5

 ؽزٝ ا7666ْ٢ِٓ  ػنٛا  ٚ سئ١غب   االخزجبساد اٌؾخق١خ ٌٍط ة اٌّمج١ٌٛٓ ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزشث١خ. 6

 ؽزٝ ا7666ْ٢ِٓ  ِشالجب  / سئ١ظ ٌغبْ اٌذوزٛساٖ.اِزؾبٔبد اٌط ة ِٓ ِشؽٍخ اٌجىبس١ٌٛط/ ا١ٌٍغبٔظ ؽزٝ  7

 َ.2442/2440 ػنٛا   ٌؾٕخ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغ ثبٌى١ٍخ.  8

2478/2476َ 

 َ 2440/2442 ػنٛا   عبِؼخ أع١ٛه. –ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزشث١خ  9

2442/2449َ 

2449/2441َ 

2441/2448َ 

2472/2479َ 

ؽزٝ  7666ِٕز ػنٛا   عبِؼخ أع١ٛه. –اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  ِغٍظ لغُ إٌّب٘ظ ٚ هشق 40

 ربس٠خٗ

 7666َؽز7661ٝ ػنٛا   ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأع١ٛه.  44

 2441/2448َ ػنٛا   ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ أع١ٛه. 42

2474/2477َ 

2472/2472َ 

2424 /2427َ 

 ػنٛا   أع١ٛه.عبِؼخ  –ٌغٕخ اٌؼ لبد اٌضمبف١خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  44

 سئ١غب  

2446/2474َ 

2472/2472َ 

 2474َ ػنٛا   عبِؼخ أع١ٛه. –ٌغٕخ اٌّخزجشاد ثى١ٍخ اٌزشث١خ  45

 2477/2472َ ػنٛا   عبِؼخ أع١ٛه. –ٌغٕخ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  46

 2477/2472َ سئ١غب   غشفخ العئٍخ ٌّشؽٍخ اٌجىبس١ٌٛط / ا١ٌٍغبٔظ ـ و١ٍخ اٌزشث١خ ثأع١ٛه 47

وٕزشٚي ؽؼجزٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚاٌذساعبد االعزّبػ١خ ـ دثٍَٛ ػبَ )ٔظبَ  48

 اٌؼبَ اٌٛاؽذ(.

 2472/2479َ ػنٛا  

7479/2471َ 

 2479/2471َ ػنٛا   ٌغٕخ اٌزأد٠ت ثى١ٍخ اٌزشث١خ ) ألذَ أعزبر ( ـ عبِؼخ أع١ٛه. 49

 وٕزشٚي ؽؼت رشث١خ اٌطفً / اٌزبس٠خ / ػٍُ إٌفظ.  20

 

 وٕزشٚي ؽؼجخ اٌى١ّ١بء ـ اٌفشلخ اٌشاثؼخ

 ػنٛا  

 

 ػنٛا

2471/2478َ  

2478/2476َ 

2424/2427َ 

2427  /2422َ 

 ب ػ المشاركة في:



 اٌزبس٠خ اٌقفــخ ِغبي خذِخ اٌغبِؼخ َ

دٚسح ئػذاد اٌّؼٍُ اٌغبِؼٟ ٌٍّؼ١ذ٠ٓ ٚاٌّذسع١ٓ اٌّغبػذ٠ٓ ثى١ٍبد  4

 عبِؼخ أع١ٛه

ؽزٝ  2442ِٓ  ِؾبمشا /ِذسثب  

 ربس٠خٗ

 2444/2447َ ِؾشفب اإلؽشاف ػٍٟ ِغّٛػبد اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ )ا١ٌّذا١ٔخ( خبسط اٌى١ٍـــخ 2

 2442/2440َ ِٛففب   أػّبي ٚؽذح رٛو١ذ اٌغٛدح ٚاالػزّبد)رٛف١ف ِمشساد اٌمغُ( ثبٌى١ٍخ. 3

 2474َؽزٝ  2448 ِؾبسوب   أػّبي اِزؾبٔبد اٌىبدس ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚإٌّؼمذح ثّمش عبِؼخ أع١ٛه 4

اٌزذس٠ظ ػٓ ثؼذ ٌط ة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ) ِمشساد اٌفق١ٍٓ اٌذساع١١ٓ (  5

 ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ

ؽزٝ 2472ِٓ  ِؾبمشا  

 ربس٠خٗ

 انحادي عشر : خذيت انعًهيت انتعهيًيت في انًجتًع:

 اٌزبس٠خ اٌقفــخ ِغبي خذِخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌّغزّغ َ

الِٛس( فٟ ِذسعخ هبسق ثٓ ص٠بد ِغبٌظ الِٕبء ) ِٓ غ١ش أ١ٌٚبء  4

 ثغٛ٘بط.

ؽز2448ِٝٓ ػنٛا  

2472َ 

ِغبٌظ الِٕبء ) ِٓ غ١ش أ١ٌٚبء الِٛس( فٟ ِذسعخ اٌؾ١ّبء اٌضب٠ٛٔخ  2

 ٌٍجٕبد ثغٛ٘بط.

ؽزٝ  2448ِٓ ػنٛا  

2472َ 

 2442/2440َ ِٛففب    3

 2474َؽزٝ  2448 ِؾبسوب   أػّبي اِزؾبٔبد اٌىبدس ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚإٌّؼمذح ثّمش عبِؼخ أع١ٛه 4

اٌزذس٠ظ ػٓ ثؼذ ٌط ة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ) ِمشساد اٌفق١ٍٓ اٌذساع١١ٓ (  5

 ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ

ؽزٝ 2472ِٓ  ِؾبمشا  

 ربس٠خٗ

اٌّؾبسوخ فٟ ػن٠ٛخ ِغبٌظ الِٕبء ) ِٓ غ١ش أ١ٌٚبء الِٛس( فٟ  6

 ِذاسط:أ ـ هبسق ثٓ ص٠بد اإلػذاد٠خ ٌٍجٕبد ثغٛ٘بط.

 ٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕبد ثغٛ٘بط.ة ـ ٚاٌؾ١ّبء ا        

 

 ػنٛا  

ؽزٝ  2442ِٓ

2472َ 

اٌّؾبسوخ فٟ أػّبي اِزؾبٔبد ٚوٕزشٚالد ِؼٙذ اٌخذِخ االعزّبػ١خ  7

 ثغٛ٘بط.

ؽزٝ  2444ِٓ  ػنٛا  ٚسئ١غب  ٌٍىٕزشٚي

2479َ 

 انخاني عشر : انتنًيت انًهنيت:

 التاريخ الصفػػة / العنكاف مجاؿ التنمية المينية ـ
 ١ٌٛ٠7661َٛ ِؾشفب   اٌمبدح ثؾٍٛاْ.دٚسح ئػذاد  4

اٌغ١ّٕبساد ٚاٌّإرّشاد ٚإٌّبلؾبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ر ؼمذ  ثمغُ إٌّب٘ظ  2

 ٚهشق اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ٚو١ٍبد اٌزشث١خ الخشٜ.

ؽزٝ  7661ِٓ  ِؾبسن

 ربس٠خٗ

اٌؾقٛي ػٍٝ دٚساد ِؾشٚع ر١ّٕخ لذساد أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  3

 ثغبِؼخ أع١ٛه.

 2442َفجشا٠ش غٛه اٌؼًّئداسح اٌٛلذ ٚم

 2449َِبسط  ِٙبساد االرقبي اٌفؼبي

 2449َأثش٠ً  رٛو١ذ اٌغٛدح ٚاالػزّبد

 ١ٔٛ٠2449َٛ اٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح

اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ 

 اٌزذس٠ظ

 2441َفجشا٠ش

ئػذاد ٚوزبثخ اٌجؾٛس 

 اٌؼ١ٍّخ ٚٔؾش٘ب د١ٌٚب  

 2441َفجشا٠ش

رذس٠ج١خ ٚٚسػ ػًّ مّٓ ِؾشٚع رط٠ٛش و١ٍبد اٌّؾبسوخ فٟ دٚساد  4

 اٌزشث١خ ثغبِؼخ أع١ٛه.

 2442َٔٛفّجش اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزشث١خ

 2442َٔٛفّجش اإلداسح اٌّذسع١خ اٌفؼبٌخ

 2449َعجزّجش رم٠ُٛ أداء اٌطبٌت ـ اٌّؼٍُ

اٌزذس٠ظ اٌّقغش ) رم١ٕبرٗ 

 ٚرؾغ١ً اٌّؼًّ (

 2449َعجزّجش

رم١ٕبرٗ اٌزذس٠ظ اٌّقغش ) 

ٚرؾغ١ً اٌّؼًّ ( ـ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ثأع١ٛه

 2448َِب٠ٛ 

اٌزؼٍُ إٌؾو ٚاٌزم٠ُٛ اٌؾبًِ ) ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  TOTدٚسح  5

ERP .ٚإٌّؼمذح ثفٕذق وزشاوذ ـ اٌمب٘شح ) 

 ١ٌٛ٠2448َٛ ِزذسثب  

اٌّؾبسوخ فٟ ئػذاد اٌؾم١جخ اٌزذس٠ج١خ ٌزذس٠ت ِٛعٟٙ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌزؼٍُ  6

( ـ اٌّؼبدٞ   ERPإٌؾو ٚاٌزمـــ٠ُٛ اٌؾبًِ ) ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ 

ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ؽزٝ  ِؾبسن 

 2448َد٠غّجش



 اٌمب٘شح.

اٌّؾبسوخ فٟ ثؼل أٔؾطخ ؽم١جخ رذس٠ج١خ فٟ اٌؼٍَٛ ٌٍّٛ٘ٛث١ٓ ٌؾشوخ  7

 زشف ـ اٌش٠بك ـ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.اٌّذسة اٌؼشثٟ اٌّؾ

ؼذ  2470َأوزٛثش ِ 

 

انخانج عشر : انجًعياث انعهًيت وانًجتًعيت انًشارك 

 في عضىيتها:

 .عضك الجمعية المصرية لمتربية العممية 
 .عضك جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية ) تربكية ػ ثقافية ( بسكىاج 

  .عضك مؤسس كمجمس إدارة جمعية مسجد الخالفة بمدينة سكىاج 

 .عضك جمعية تحفيظ القرآف الكريـ بجزيرة شندكيؿ 

 

 

 


