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 نوٖج اهخرتٖج                     

   اهشٖرث اهذاخٖج هالشخبذ اهدنخّر / ؼير شٖد خوٖل                       
 

 اناتــــــــــالبٌ

 أ.د/ ؼير شٖد خوٖل  مـــــــــــــــــــــــــــــاالس

  ّؼيٖد نوٖج اهخرتٖج اهشبتقذ اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس أشخب ةــــــــــــــــــوظٌفــــــــ

 أشّٖظسبيؽج  –نوٖج اهخرتٖج  ـــــلــــــة العمـــــجهـ

 ى9/6/1991: خبرٖخ األشخبذٖج  1/9/1991 خ المٌــــالدـــــــــتارٌـ

 اهّادٔ اهسدٖد   –اهخبرسج  ــــالدـــل المٌـــــــــــمح

 أتٌبء  3يخزّر ،  ةــالحالة االجتماعٌ

 سبيؽج اشّٖظ  –نوٖج اهخرتٖج  نوان العمــــلــــــــع

 4243243/400 لـون العمــــــــــتلٌف

 4342429/400 نزلـــــــــتلٌفـــون الم

ياً   ى1993( ؼابى  ظتٖؽج ّنٖيٖابء تنبهّرّٖس اهؽوّى ّاهخرتٖج شؽتج ) -1 ةـالمؤهالت الدراسٌ
 .ػ يرختج اهشرفسبيؽج أشّٖظ تخلدٖر ؼبى )سٖد سدًا( ي

يً سبيؽج أشّٖظ ، تخلدٖر ؼبى )سٖد  1999دتوّى خبصج فٕ اهخرتٖج ؼبى  -4
 .سدًا(

ى ياً  1999( ؼابى  يٌبُز ّظرق خدرٖس اهؽواّى يبسشخٖر فٕ اهخرتٖج ) -3
 .سبيؽج أشّٖظ تخلدٖر ؼبى )ييخبز(

ى 1904دنخّراٍ اهفوشفج فٕ اهخرتٖج )يٌبُز ّظرق خدرٖس اهؽوّى( ؼابى   -2
 أشّٖظ. يً سبيؽج

 اهؽوّى خدرٖس اهيٌبُز ّظرق  ًـص العلمـالتخص

سبيؽج أشّٖظ تخبرٖخ  -يؽٖد تلشى اهيٌبُز ّ ظرق اهخدرٖس تنوٖج اهخرتٖج .1 ًــدرج الوظٌفـالت
49/14/1993. 

سبيؽاج   -يدرس يشبؼد تلشى اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس تنوٖاج اهخرتٖاج   .4
 ى.46/11/1999أشّٖظ تخبرٖخ 
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 اناتــــــــــالبٌ

سبيؽاج أشاّٖظ تخابرٖخ     -يدرس تلشى اهيٌبُز ّظرق اهخادرٖس تنوٖاج اهخرتٖاج    .3 
 ى.19/6/1904

سبيؽاج أشاّٖظ تخابرٖخ     -أشخبذ يشبؼد تلشى اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس تنوٖج اهخرتٖج .2
 ى.49/6/1909

سبيؽاج أشاّٖظ تخابرٖخ     -أشخبذ تلشى اهيٌبُز ّظارق اهخادرٖس تنوٖاج اهخرتٖاج     .9
 ى.9/6/1991

سبيؽج أشّٖظ فإ اهفخارث ياً     -ّظرق اهخدرٖس تنوٖج اهخرتٖجرئٖس كشى اهيٌبُز  .6
2/9/1991 -  31/0/1996. 

ّنٖل نوٖج اهخرتٖج اهرٖبطٖج تسبيؽج أشّٖظ هشئًّ اهدراشبح اهؽوٖب ّاهتحّد فٕ اهفخرث  .9
 31/0/1993 -0/14/1991يً 

 - 2/14/1993سبيؽج أشّٖظ تخبرٖخ  -يشرف ؼوٓ فرغ نوٖج اهخرتٖج تبهّادٔ اهسدٖد .0
14/4/1999 

  - 11/4/1999سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخارث ياً    -ؼيٖد نوٖج اهخرتٖج تبهّادٔ اهسدٖد  .9
31/0/1999. 

 .31/0/4441  - 1/9/1999شوظٌج ؼيبً يً  -ؼيٖد نوٖج اهخرتٖج تّالٖج صّر .14
سبيؽج أشّٖظ فإ اهفخارث ياً     -رئٖس كشى اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس تنوٖج اهخرتٖج .11

13/9/4441 - 12/9/4442. 
ٓ 12/14/4442نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ هشئًّ اهخؽوٖى ّاهظالة ياً  ّنٖل  .14  14/ 3حخا

/4414. 

 ى 4411/  0/ 31حخٕ  14/4414/  2ؼيٖد نوٖج اهخرتٖج تبشّٖظ يً  .13

ؼطّ اهوسٌج اهلّيٖج هيشرّغ خظّٖر نوٖبح اهخرتٖج ّييذل سبيؽج أشّٖظ فٕ اهيشرّغ  .12
. 

ّدث فإ سبيؽاج أشاّٖظ    ؼطّ خٌفٖذٔ فٕ يشرّغ اهخظج االشخراخٖسٖج هخّنٖد اهسا  .19
(4449 - 4414.) 

 .ى 12/14/4442تخبرٖخ  سبيؽج أشّٖظ -يدٖر ّحدث خّنٖد اهسّدث تنوٖج اهخرتٖج  .16

 يدٖر يشرّغ إٌشبء ٌعبى داخوٕ هطيبً اهسّدث تنوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ. .19

ٌبئة يدٖر يشرّغ خظّٖر ترٌبيز اهخرتٖج اهؽيوٖج هوخؽوٖى اإلؼادادٔ ّاهذابٌّٔ تنوٖاج     .10
 سبيؽج أشّٖظ. -اهخرتٖج 

 يدٖر يشرّغ اهخظّتر اهيشخير ّاهخأُٖل هالؼخيبد تنوٖج اهخرتٖج تبشّٖظ   . 19
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ِٖئاج اهلّيٖاج هطايبً اهساّدث     هتب ؼطّ اهوسٌج االشخشبرٖج هوخؽوٖى كتل اهسابيؽٕ  .  44
 ّاالؼخيبد .

 اناتــــــــــالبٌ

الدددددورات الحاصددددل 
علٌهددددا جددددً مجددددال 

 الجودة

 ٌعى طيبً اهسّدث ّاالؼخيبد  اهدّرث االّهٕ : يفبُٖى* 
 اهدّرث اهذبٌٖج : يؽبٖٖر اؼخيبد يؤششبح اهخؽوٖى اهؽبهٕ  * 
 اهدّرث اهذبهذج : اسراءاح االؼخيبد تبهِٖئج اهلّيٖج هطيبً سّدث اهخؽوٖى ّاالؼخيبد* 
 اهدّرث اهراتؽج : دراشج اهخلّٖى اهذاخٕ هيؤششبح اهخؽوٖى اهؽبهٕ *  
 .هتٖبٌبح ّاشخٌتبظ اهٌخبئز ّاهيؽوّيبح اهدّرث اهخبيشج : خحوٖل ا* 
  . اهدّرث اهشبدشج : اهخخظٖظ االشخراخٖسٕ هويؤششبح اهخؽوٖى اهؽبهٕ  *

  . * اهدّرث اهشبتؽج : اهيراسؽج اهخبرسٖج هويؤششبح اهخؽوٖى اهؽبهٕ 
 . إدارث اهّكح ّطغّظ اهؽيل* اهدّرث اهذبيٌج : 
 . اهخؽوٖى اهسبيؽٕ -ئظ اهيٌِز دّرث ٌّاخز اهخؽوى ّخرا: * اهدّرث اهخبشؽج 

 . توصيف البرامج والمقررات الدراسية وكتابة تقاريرها * اهدّرث اهؽبشرث :
 

مراجع نظٌر لدبع  
مؤسسدددددات التعلدددددٌم 

 العالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . يراسػ خبرسٕ هنوٖج اهخرتٖج اهٌّؼٖج تسبيؽج سٌّة اهّادٔ تلٌب 
 ؽِد اهفٌٕ اهخسبرٔ تبشّٖظ تبهسبيؽج اهخنٌّهّسٖج . يراسػ خبرسٕ تبهي 

 تبهسبيؽج اهخنٌّهّسٖج تبهسبيؽج يراسػ خبرسٕ تبهيؽِد اهخنٌّهّسٕ تتٌٕ شّٖف . 
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 االخسبُبح اهحدٖذج فٕ اهخدرٖس فٕ دّراح اؼداد اهيؽوى اهسبيؽٕ *  الدورات القائم بها
 * اهخدرٖس اهيصغر فٕ دّراح اؼداد اهيؽوى اهسبيؽٕ

 . وٖى اهسبيؽٕ فٕ دّراح اؼداد اهيؽوى اهسبيؽٕاُداف اهخؽ *
 يِبراح اهؽرض اهفؽبل تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس . *

 .تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس االخسبُبح اهحدٖذج فٕ اهخدرٖس* 
 . تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس* أشبهٖة اهتحد اهؽويٕ 
 .  تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖسل * يِبراح اهخصبل اهفؽب

 . تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس* ٌعى اهيخحبٌبح ّخلّٖى اهظالة  
 . تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس* اهخدرٖس اهفؽبل 
 .تيرنز خٌيٖج كدراح اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس* خلٖٖى اهخدرٖس 

 . اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس تيرنز خٌيٖج كدراح* خصيٖى اهيلرراح 
 ًاهيشبرنج فٕ فؽبهٖبح ّرشج ؼيل إؼداد اهيدرتًٖ هخٌفٖذ اهترايز اهخدرٖتٖج هوشابدث اهيؽٌٖاٖ  *  

 ى تنوٖج اهخرتٖج سبيؽج اهيٌٖب .  4449يبرس  16 – 12ترٖبض األظفبل خالل اهفخرث يً 
حبفعاج أشاّٖظ   خدرٖة يؽويبح رٖبض األظفبل ّاهيّسِبح ّيشرفبح اهخطبيً االسخيبؼٕ  تي* 

ؼوٕ اهيؽبٖٖر اهلّيٖج هيرحوج رٖبض األظفبل فٕ يرحوج اهظفّهج اهيتنرث اهخبتػ هاّزارث اهخرتٖاج   
 سبيؽج أشّٖظ . –ى تنوٖج اهخرتٖج  4449 – 6/  19 – 2/  9ّاهخؽوٖى فٕ اهفخرث يً 

ّادٔ خدرٖة اهشبدث أؼطبء ُٖئج اهخدرٖس تيحبفعبح كٌب ّشُّبر ّاهتحر األحير ّاألكصر ّاه*  
اهسدٖد اهيشبرنًٖ فٕ فؽبهٖبح ّرشج ؼيل إؼداد اهيدرتًٖ ؼوٕ خٌفٖذ اهترايز اهخدرٖتٖج اهخبصاج  
تبهيؽبٖٖر اهلّيٖج هيرحوج رٖبض األظفبل فٕ يرحوج اهظفّهج اهيتنرث اهخبتػ هّزارث اهخرتٖج ّاهخؽوٖى 

 ى سبيؽج أشّٖظ .  4449ٌّفيتر  14- 14فٕ اهفخرث يً 

األظفبل ّاهيدراء ّاهيّسِبح ّيشرفبح اهخطبيً االسخيبؼٕ  تيحبفعج خدرٖة يؽويبح رٖبض *  
أشّٖظ ؼوٕ اهيؽبٖٖر اهلّيٖج هيرحوج رٖبض األظفبل ّاالؼخيبد اهخرتّٔ طيً يشارّغ خحشاًٖ   

 – 11/  14اهخؽوٖى فٕ  يرحوج اهظفّهج اهيتنرث اهخبتػ هّزارث اهخرتٖج ّاهخؽوٖى فٕ اهفخارث ياً   
 سبيؽج أشّٖظ . –تنوٖج اهخرتٖج ى  4414/   4/ 19حخٕ  4449

حطّر ترٌبيز ّرشج ؼيل  " هلبء اهلٖبداح هيخبتؽج ّخلٖاٖى يشارّؼبح ترٌابيز اهخظاّٖر     *  
ى تبهيتٌٕ اإلدارٔ تسبيؽج  4414فتراٖر   42اهيشخير ّاهخأُٖل هالؼخيبد " ّٖى األرتؽبء اهيّافق 

 أشّٖظ . 
  تنوٖج اهخرتٖج . * خدرٖة يؽويٕ اهيرحوج اهذبٌّٖج ؼوٕ اهخؽوى اهٌشظ 

  * خدرٖة يؽويٕ اهيرحوج االتخدائٖج ؼوٕ اهخؽوى اهٌشظ  ّاهخلّٖى اهشبيل تيدارس اهشالى .
 * خدرٖة اؼطبء ُٖئج اهخدرٖس ؼوٕ خّصٖف اهيلرراح ّنخبتج خلبرٖرُب تنوٖج اهخرتٖج .
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 اناتــــــــــالبٌ

سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث  -برٖخ ّاهيشخلتل"يرنز دراشبح اهيشخلتل * اهٌدّاح اهدّهٖج "اهلدس اهخ ـــدواتـــــــــــالنـــ
 ى.1996أنخّتر  34 - 49يً 

* اهٌدّث اهدّهٖج "اهدراشبح اهؽوٖب ّاهتحّد هخديج اهخٌيٖج فٕ سٌاّة اهاّادٔ اهسدٖد"اهدراشابح    
 .1999يبرس  3 - 4سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث يً  -اهؽوٖب 

، اهيخحدث خلٖٖى إصالش اهخؽوٖى األشبشٕ فٕ يصر* اهٌدّث اهّظٌٖج حّل خلرٖر األيى 
يٌعيج اهٌّٖشنّ تخابرٖخ   -ّزارث اهخرتٖج ّاهخؽوٖى تبالشخرام يػ ترٌبيز األيى اهيخحدث هإلٌيبء 

 ى.1999أترٖل  9
 ى.4/4449ّٖظ تخبرٖخ سبيؽج أش –ٌدّث " حّل اهخؽدٖالح اهدشخّرٖج " *  
 .3/4449سبيؽج أشّٖظ تخبرٖخ  –تٖج " "خؽدٖالح اهالئحج اهظالٓ حّل ٌدّث األّهاه* 
 ى .2/4449سبيؽج أشّٖظ تخبرٖخ  –خؽدٖالح اهالئحج اهظالتٖج " " حّل اهٌدّث اهذبٌٖج :  *

 4سبيؽج صٌؽبء فٕ اهفخرث يً  -* يؤخير "خظّٖر اهيّاد اهخؽوٖيٖج"فٕ اهسيِّرٖج اهؽرتٖج اهٖيٌٖج  ــراتــــــالمؤتمــــ
 ى.1909دٖشيتر  0 -

 44سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث يً  -"خظّٖر إؼداد اهيؽوى تًٖ اهٌعبى اهخنبيوٕ ّاهخخبتؽٕ"  * يؤخير
 .1994أترٖل  43 -

 16سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث يً  -* يؤخير "خظّٖر اهترايز اهخرتّٖج إلؼداد اهيؽوى"تنوٖج اهخرتٖج 
 .1993فتراٖر  19 -

أترٖال   10 - 19اهيٌٖب فٕ اهفخرث ياً   يؤخير "دّر نوٖبح اهخرتٖج فٕ خٌيٖج اهيسخيػ"سبيؽج *
1993. 

أترٖل  49 - 46يؤخير "اهرٖبطج فٕ يصر ... اهّاكػ ّاهيشخلتل"سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث يً  *
 ى.1992

سبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث ياً   -يؤخير "اهٌٖل فٕ ؼًّٖ يصر"يرنز اهدراشبح ّاهتحّد اهتٖئٖج  *
 .1992دٖشيتر  12 - 14

"اهسيؽٖاج اهيصارٖج هوخٌيٖاج    ، ّيٕ هخظّٖر إؼداد اهيؽوى ّخدرٖتَ ّرؼبٖخَّرشج "اهيؤخير اهل *
 ى.1996فتراٖر  49 - 44ّاهظفّهج تبهخؽبًّ يػ ّزارث اهخرتٖج ّاهخؽوٖى فٕ اهفخرث يً 

اهسيؽٖج اهيصرٖج هوخٌيٖج ّاهظفّهج  -اهيؤخير اهلّيٕ هخظّٖر إؼداد اهيؽوى ّخدرٖتَ ّرؼبٖخَ * 
 .3/1996/ 14 - 11فٕ اهفخرث يً ٖج ّاهخؽوٖيهخرتتبهخؽبًّ يػ ّزارث ا

 

 

 اناتــــــــــالبٌ
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نوٖج  -* اهيؤخير اهذبٌٕ ؼشر هؽوى اهٌفس ّاهيؤخير اهؽرتٕ اهراتػ هؽوى اهٌفس  
اهخرتٖج تأشّٖظ تبالشخرام يػ اهسيؽٖج اهيصرٖج هودراشبح اهٌفشٖج فٕ اهفخرث 

 ى.1996ٌٖبٖر  10 - 16يً 

ٔ ّاهدّر اهحرتٕ هسٌاّة يصار ؼتار اهؽصاّر"يرنز     * يؤخير "اهخبرٖخ اهؽشنر
 ى.1996أترٖل  10 - 19دراشبح اهيشخلتل هسبيؽج أشّٖظ فٕ اهفخرث يً 

فإ   سبيؽج -* يؤخير "نوٖبح اهخرتٖج ّخنًّٖ اهيؽوى رؤٖج يشخلتوٖج" تنوٖج اهخرتٖج
 .1996يبّٖ  13 - 14اهفخرث يً 

 -ج اهخرتٖاج  ّاهؽشارًٖ"نوٖ فطل فٕ اهلرً اهحابدٔ  * يؤخير "ٌحّ تٖئج خرتّٖج أ
 ى.1996اّ يبٖ 19 - 12ٌٖب فٕ اهفخرث يً سبيؽج اهي

* يؤخير "اهخٌيٖج اهشبيوج تيحبفعج أشّٖظ"يرنز اهدراشبح ّاهتحّد اهتٖئٖاج فإ   
 ى.1999أترٖل  0 - 9اهفخرث يً 

* اهيؤخير اهؽويٕ اهذبهد "يٌبُز اهؽوّى هولرً اهحبدٔ ّاهؽشرًٖ"اهسيؽٖج اهيصرٖج 
 .0/9/1999 - 49اهؽويٖج ، اإلشيبؼٖوٖج هوخرتٖج 

* اهيؤخير اهؽويٕ اهخبيس"اهخرتٖج اهؽويٖج هويّاظٌج" اهسيؽٖج اهيصرٖج هوخرتٖج 
 1/0/4441 -49/9اهؽويٖااج، اإلشنٌدرٖج 

* اهيؤخير اهؽرتٕ اهراتػ حّل "اهيدخل اهيٌعّيٕ فٕ اهخدرٖس ّاهخؽوى" ، سبيؽج 
 .4442ؼًٖ شيس ، 

شبدس ؼشر هوسيؽٖج اهيصرٖج هويٌبُز "خنًّٖ اهيؽوى " اهيؤخير اهؽويٓ اه* 
4442 . 

* اهيؤخير اهؽويٓ اهذبيً هوسيؽٖج اهيصرٖج هوخرتٖج اهؽويٖج "االتؽبد اهغبئتج هيٌبُز 
 .4442اهؽوّى فٓ اهّظً اهؽرتٓ" ، 

* اهيؤخير اهؽويٓ اهؽبشر هوسيؽٖج اهيصرٖج "خحدٖبح اهحبطر ّرؤْ اهيشخلتل 
 ى .1/0/4446-34/9،االشيبؼوٖج  " ، 

* اهيؤخير االردٌٓ اهيصرْ اهذبٌٓ "اهيدخل اهيٌعّيٓ ّخظتٖلبخَ فٓ اهؽوّى 
ّٖهّٖ  44-19سبيؽج اهظفٖوج ، خالل اهفخرث  –اهيخخوفج " اهيٌؽلد فٓ االردً 

 ى .4446
 ى 4449اشّٖظ اترٖل سبيؽج  –* يؤخير شتبة اهتبحذًٖ اهيٌؽلد تنوٖج اهخرتٖج 

ر االكوٖيٕ هخظّٖر نوٖبح اهخرتٖج ، اهيٌؽلد تنوٖج اهخرتٖج فؽبهٖبح اهيؤخي يٌعى * 
 سبيؽج أشّٖظ–ى 4449/ 4442

اهيؤخير اهؽويٕ اهشٌّٔ االّل " اهخؽوٖى اهؽبهٕ تًٖ خحادٖبح اهّاكاػ ّرؤٔ   * 



 7 

ى . يرنز خظاّٖر اهخؽواٖى ،    4449دٖشيتر   13- 14اهخظّٖر " فٕ اهفخرث 
 سبيؽج اشّٖظ .

 

 اناتــــــــــالبٌ

 المؤلفات : لفات واألبحاثالمؤ

يٌشّراح سبيؽاج   -"اهفٖزٖبء ّاهنٖيٖبء اهؽيوٖج هظالة نوٖبح اهخرتٖج"  .1
 ى.1906صٌؽبء 

إؼداد نخبة دهٖل اهخرتٖج اهؽيوٖج )يشخرم( طيً اهيشارّغ اهلاّيٕ    .4
 . 4449 هخظّٖر نوٖبح اهخرتٖج

 ًإؼداد اهترٌبيز اهخدرٖتٕ )يشخرم( هخدرٖة يشئّهٕ اهخرتٖج اهؽيوٖج طي-3
 .4446 اهيشرّغ اهلّيٕ هخظّٖر نوٖبح اهخرتٖج

 يٌشّراح نوٖج اهخرتٖج. 4442/4449ٌشبظ ّاالٌسبزاح ّحدث طيبً اهسّدث اه-2

( ، يٌشّراح نوٖاج  4449/4446دراشج ٌخبئز ّيؤشراح األداء تنوٖج اهخرتٖج )-9
 سبيؽج أشّٖظ . –اهخرتٖج 

سبيؽاج   –تٖج تنوٖج اهخرتٖاج  خلّٖى اهنفبءث اهداخوٖج هيشرّغ خظّٖر ترٌبيز اهخر-6
 . (4446) (يشخرم ، اشّٖظ )خحرٖر 

 ( يشخرم 4446سبيؽج اشّٖظ ) –ٖل اهخرتٖج اهؽيوٖج هظالة نوٖج اهخرتٖج ده-9

 .4446دهٖل اهخسبرة اهؽيوٖج فٓ يبدث اهؽوّى )خحرٖر ، يشخرم( ، -0

شاخرم (  يّدّٖالح نفبٖبح اهخرتٖج اهؽيوٖج "نخبة اهظبهة اهيؽواى " )خحرٖار ، ي  -9
(4446 ). 

 االبحاث : 

ينختج اهظوٖؽج تأشّٖظ  -"ٌيّ تؽض اهيفبُٖى هدْ األظفبل ّؼالكخِب تيٌبُز اهؽوّى"-1
 ى.1903

 -"يدْ حبسج اهؽيل تبهخدرٖس فٕ سبيؽج أشّٖظ إهٓ اهيّاد اهخرتّٖج" )اهيشبرم( -4
 .1903يسوج نوٖج اهخرتٖج تأشاّٖظ 

 ى.1903ينختج اهظوٖؽج تأشّٖظ  - "اخختبر يِبراح االشخلصبء فٕ اهؽوّى"-3

"اخسبُبح اهظالة اهيدرشٖج ٌحّ خدرٖس اهؽوّى ّؼالكخِب تبهخحصٖل فإ خادرٖس   -2
 ى.1902ينختج اهظوٖؽج تأشّٖظ  -اهؽوّى" 

"دراشج خحوٖوٖج هتؽض يِبراح االشخلصبء هدْ خاليٖذ اهحولج اهذبٌٖج ياً اهخؽواٖى   -9
 ى.1902ينختج اهظوٖؽج تأشّٖظ  -األشبشٕ" 

 -بطاٖبح"  "اهخفنٖر اهشنوٕ ّؼالكخَ تبهخحصٖل اهدراشٕ فٕ يلررٔ اهؽواّى ّاهرٖ -6
 .)يشخرم(  ى1902ّٖظ ينختج اهظوٖؽج تأش
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 اناتــــــــــالبٌ

"أذر اشخخداى يدخل االشخلصبء ؼوٓ اهخحصٖل اهدراشٕ ّخٌيٖج تؽض يِابراح  -9 
اهسيِّرٖاج   –ء االشخلصبء فٕ اهؽوّى هدْ خاليٖذ اهيرحوج اإلؼدادٖج تصاٌؽب 

 ى.1909يسوج نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ  -اهؽرتٖج اهٖيٌٖج" 

"اهؽالكج تًٖ اهخحصٖل اهدراشٕ هوظالة يً اهذبٌّٖج اهؽبيج ّخحصٖوِى اهدراشإ  -0
 ى.1909يسوج نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ  -فٕ نوٖج اهخرتٖج" )يشبرم( 

اهؽبياج هادْ   "اشخخداى اهخدرٖس اهيصغر فٕ خٌيٖج تؽض اهنفبٖبح اهخدرٖشاٖج  -9
 ى.1909يسوج نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ  -اهظالة اهيؽويًٖ" 

 "أذر يٌبُز اهؽوّى ؼوٓ ٌيّ يِبراح حل اهيشنالح اهخسرٖتٖج هدْ ظالة يؽبُد-14
يسوج نوٖج اهخرتٖج تأشاّٖظ   -ؼداد اهيؽويًٖ ّأُى اهيشنالح اهخٕ خّاسِِب" إ

اهخفبؼل اهصفٕ ّأذر ذهم ؼوآ أدائِاى    "خدرٖس اهيؽويًٖ ؼوٓ-11ى.1909
 ى.1909نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ  -اهخدرٖشٕ ّؼوٓ خحصٖل خاليٖذُى" )يشبرم( 

"فؽبهٖج يشخّٖبح األشئوج اهصفٖج ّاشخراخٖسٖج إظبهج فخارث االٌخعابر ؼلاة    -14
 ى.1909نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ  -خّسِِٖب ؼوٓ اهخحصٖل اهدراشٕ فٕ اهؽوّى" 

نوٖاج   -ّر اهؽويٕ هدْ يؽويٕ اهؽوّى فٕ يحبفعاج أشاّٖظ"   "يشخّٖبح اهخٌ-13
 ى.1909اهخرتٖج تأشّٖظ 

اهيؤخير اهلّيٕ هخظّٖر  -"يشنالح اهخرتٖج اهؽويٖج تنوٖبح اهخرتٖج" )يشبرم( -12
 ى.1996اهيؽوى 

تحد تؽٌّاً "خدرٖس اهؽوّى تبشخخداى اهيدخل اهيٌعّيٕ هخٌيٖج ؼيوٖابح  -19
ٕ اهيؤخير األردٌٕ اهيصارٔ  وج"يٌشّر فاهؽوى ّخصّٖة اهخصّراح اهتدٖ

خاالل  األردً  " "اهيدخل اهيٌعّيٕ ّخظتٖلبخَ فٕ اهؽوّى اهيخخوفاج اهذبٌٕ 
  .4446ّٖهّٖ  44 - 19اهفخرث يً 

يؤاشراح طيبً سّدث اهخؽوٖى فٕ طّء يفِاّى اهساّدث اهشابيوج ،     – 16
ؽادد  (، اه 43اهيسوج اهؽويٖج ، نوٖج اهخرتٖج ، سبيؽج اشّٖظ ، اهيسواد ) 

 يفرد  ى  4449اهذبٌٕ ، 
يؽبٖٖر طيبً سّدث ّاؼخيبد اهيرشج اهيصرٖج فإ طاّء خسابرة     – 19

ّختراح تؽض اهدّل اهيخلديج ، اهيؤخير اهؽويٕ اهذبيً هوخرتٖاج ، نوٖاج   
 ى يشخرم 4449يبّٖ  42 – 43اهخرتٖج ، سبيؽج اهفّٖى فٕ اهفخرث يً 

سبيؽج اشّٖظ يً ّسِج ٌعار  خلّٖى ترايز اؼداد اهيؽوى تنوٖج اهخرتٖج  - 10
سِبح اهؽيل فٕ طّء تؽض اهيؽبٖٖر اهؽبهيٖج ، اهيسوج اهؽويٖاج ، نوٖاج   
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 ى. يفرد  4440(، اهؽدد االّل ، 42اهخرتٖج ، سبيؽج اشّٖظ ، اهيسود )
فبؼوٖج ترٌبيز يلخرش فٕ اهخرتٖج اهتٖئٖج كوئى ؼوٕ اهخؽوٖى اهذاخٕ هخٌيٖج  – 19

ؽويًٖ فٕ اهٖيً فٕ طّء تؽاض اهيؽابٖٖر   اهخٌّر اهتٖئٕ هدٔ اهظالة اهي
/يشخرم ، اهيسوج اهؽويٖج ، نوٖج اهخرتٖاج ، سبيؽاج اشاّٖظ ،    اهؽبهيٖج 
 ى. 4449(، اهؽدد االّل ، 49اهيسود )

أذر اشخخداى اشخٖراخٖسٖج دّرث خؽوٖى يب ّراء اهيؽرفج هخدرٖس اهؽاّى   – 44
ج اهؽويٖج ، نوٖج ، اهيسو فٕ خٌيٖج اهٌيّ اهؽلوٕ ّيِبراح يب ّراء اهيؽرفج

اهسازء اهذابٌٕ   (، اهؽادد االّل ،  46اهخرتٖج ، سبيؽج اشّٖظ ، اهيسود )
 يشخرم . ى.  4414

اهخدرٖس يٌِج " يلبل " ، اهيسوج اهؽويٖج ، نوٖاج اهخرتٖاج ، سبيؽاج      - 41
 ى 4411(، اهؽدد اهذبٌٕ  ،اهسزء االّل   49اشّٖظ ، اهيسود )

 
ّ هسٌج كظبغ اهخرتٖج اهخبتػ هويسواس األؼوآ هوسبيؽابح خاالل اهفخارث      ؼط  نقابات)جمعٌات علمٌة ومحلٌة (

44/1999 - 0/1990. 

 .ؼطّ راتظج اهخرتٖج اهحدٖذج 

 ٖج.ويارث اهسيؽٖج اهيصرٖج هوخرتٖج اهؽؼطّ يسوس إد 

 . " ؼطّ يسوس ادارث اهسيؽٖج اهيصرٖج " هويٌبُز ّظرق اهخدرٖس 

   ركٖاج األشابخذث ّاألشابخذث    ؼطّ خحنٖى تحّد فٕ اهوسٌج اهؽويٖاج اهدائياج هخ
 اهيشبؼدًٖ فٕ اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس اهخبصج تبهيسوس األؼوٓ هوسبيؽبح.

 

 اناتــــــــــالبٌ

  .ؼطّ خحنٖى تحّد تنذٖر يً اهيسالح اهؽويٖج فٕ نوٖبح اهخرتٖج اهيخخوفج 

    ؼطّ خحنٖى هسٌج خركٖج األشبخذث ّاألشبخذث اهيشبؼدًٖ تسبيؽج اهيوام شاؽّد
 اهؽرتٖج اهشؽّدٖج. تبهييونج

 .ًؼطّ خحنٖى هسٌج خركٖج األشبخذث ّاألشبخذث اهيشبؼدًٖ تسبيؽج صٌؽبء تبهٖي 

  أيًٖ اهوسٌج اهؽويٖج اهدائيج هخركٖج األشبخذث اهيشبؼدًٖ هويٌبُز ّظرق اهخدرٖس
 (.4442 - 4441ّأصّل اهخرتٖج ّاهخرتٖج اهيلبرٌج خالل اهدّرث اهذبيٌج )

ئيج هخركٖبح األشبخذث هويٌابُز ّظارق   أيًٖ اهوسٌج اهؽويٖج اهدا
 (.4449 - 4442اهخدرٖس خالل اهدّرث اهخبشؽج )

* ؼطّ خحنٖى هسٌج خركٖبح االشبخذث ّاالشابخذث اهيشابؼدًٖ   
 - 4440)اهؽبشارث خاالل اهادّرث   هويٌبُز ّظرق اهخادرٖس  
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4411.) 
* ؼطّ خحنٖى هسٌج خركٖبح االشبخذث ّاالشابخذث اهيشابؼدًٖ   

 (.4411 - 4440)اهؽبشرثل اهدّرث خالهوظفّهج اهيتنرث 
* ؼطّ خحنٖى دّهٕ هخركٖبح األشبخذث ّاالشابخذث اهيشابؼدًٖ   

 تبهدّل اهؽرتٖج.
 

ٌشبء نوٖج اهخرتٖج تبهّادٔ اهسدٖد تيب فِٖب يً أكشبى ّشؽة ظالتٖاج ّيؽبيال   إ - مهمات رٌادٌة
 .ّإداراح

اهسدٖاد تسيٖاػ   أٌشأ شٖبدخَ اهيدٌٖج اهسبيؽٖج اهخبتؽج هنوٖج اهخرتٖاج تابهّادٔ    -
 يوحلبخِب ّإداراخِب.

 شبرم شٖبدخَ فٕ خظّٖر الئحج نوٖج اهخرتٖج تسبيؽج أشّٖظ. -

 شبرم فٕ خظّٖر ترايز نوٖبح اهخرتٖج هويؽويًٖ ّاهيؽويبح هشوظٌج ؼيبً. -

شبرم فٕ خظّٖر ترٌبيز اهخرتٖج اهؽيوٖج فٕ نوٖبح اهخرتٖج هويؽويًٖ ّاهيؽويابح   -
 تشوظٌج ؼيبً.

بيز تنبهّرّٖس اهيِبراح اهحٖبخٖاج فإ نوٖابح اهخرتٖاج     شبرم فٕ خظّٖر ترٌ -
 هويؽويًٖ ّاهيؽويبح تشوظٌج ؼيبً.

شبرم فٕ ترٌبيز اهخلّٖى اهذاخٕ هنوٖبح اهخرتٖج هويؽويًٖ ّاهيؽويبح فٕ شاوظٌج   -
 ؼيبً.

 خصيٖى ترايز اهخدرٖة هيدرشٕ اهيدارس اهخبصج فٕ نوٖج اهخرتٖج تأشّٖظ. -

ترٌبيز خٌيٖج كدراح أؼطبء ُٖئج اهخدرٖس شبرم فٕ اهيشرّغ اهلّيٕ هخصيٖى  -
 ّيؽبٌِّٖى تنوٖبح اهخرتٖج.

 أٌشأ ّحدث اهسّدث تنوٖج اهخرتٖج اشّٖظ  -
يِيج ؼويٖج إهٓ سبيؽج ّالٖج فوّرٖدا اهحنّيٖج تبهّالٖبح اهيخحدث خالل اهفخرث -1 راتامهمات علمٌة وزٌارات واع

يلارراح  خى خالهِب دراشاج تؽاض اه   16/9/1903حخٓ  14/9/1904يً 
اهيخؽولج تخدرٖس اهؽوّى ّاهخرتٖج اهؽويٖج ّإسراء تؽض اهتحّد اهخإ خخؽواق   

 تبهخركٖج خالل ُذٍ اهفخرث.

 اهفخرث يً يِيج ؼويٖج إهٓ سبيؽج تشنرخشخبً اهخبتؽج إهٓ االخحبد اهرّشٕ خالل -4
 

 اناتــــــــــالبٌ

ج أشاّٖظ  هخّكٖػ ترّخّنّل خؽبًّ تًٖ سبيؽا  34/6/1996ّحخٓ  44/6/1996 
 ّسبيؽج تشنٖرٖب.
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اهّالٖابح  فٓ سبيؽج يخشسبً ّسبيؽج تخشترر فٓ  Study Tourرحوج ؼويٖج -3
 .34/4/4449 - 4449/ 4/ 16اهيخحدث األيرٖنٖج خالل اهفخرث يً 

حخٓ  1909سبيؽج صٌؽبء تبهٖيً اؼختبرًا يً شتخيتر  -إؼبرث إهٓ نوٖج اهخرتٖج -2
 َ خالهِب اهّعبئف اهخبهٖج:ّهيدث خيس شٌّاح ّكد شغل شٖبدخ 1994

 ى.1906/ 09أشخبذ يشبؼد تلشى اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس فٕ ؼبى  -   
 -ى تنوٖج اهخرتٖج 1909/ 06يشئّل خرشٖد تبهلشى اهؽويٕ فٕ ؼبى  -   

 سبيؽج صٌؽبء.
ٓ  1909رئٖس كشى اهيٌبُز ّظرق اهخدرٖس فٕ اهفخرث يً  -       إها

 .سبيؽج صٌؽبء -ى تنوٖج اهخرتٖج 1909

شاغل  ،  4441حخآ   1999إؼبرث إهٓ شوظٌج ؼيبً خالل اهفخرث ياً  -9
  يٌصة ؼيٖد نوٖج اهخرتٖج تّالٖج صّر.  خالهِب 

 
 

 االشراف علً الرسائل العلمٌة 
درجددة الماجسددتٌر لالممنددوحٌن أوال : 

 . جً التربٌة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االســـــــــــــــــــم :  عواطف أحمد إبراهٌم -1 
م عنددوان البحددـث :                    ل تالمٌدد  الصددف السددابع مددن التعلدٌد تقددوٌم تحصدٌد

   األساسً لبع  المفاهٌم البٌولوجٌة
                                         م13/1/1895ـخ المنح : ــتارٌــــ        

 االســـــــــــــــــــم :  جٌهان محمد ٌوسف علً -2
أثر اسدتراتٌجٌ  إطالدة جتدرة انتظدار المعلدم للتسداؤل ث :   عنوان البحـ                

علً تحقٌق بع  أهداف تدرٌس العلدوم جدً المرحلدة 
   اإلعدادٌة

 م28/1/2222ـخ المنح : ــتارٌــــ        
 االســـــــــــــــــــم :  أحمد بهاء الدٌن جوزي -3

رٌس لدددي طددالف الفر ددة تنمٌددة بعدد  افاٌددات التدددعنددوان البحددـث :                   
الرابعة تخصص طبٌعة واٌمٌاء بالٌة التربٌدة جامعدة 

   أسٌوط باستخدام التدرٌس المصغر
 م29/7/2222ـخ المنح : ــتارٌــــ        

 االســـــــــــــــــــم :  أٌمن ٌونس شلقامً -4
العلددوم أثددر اسددتخدام خرٌطددة المفدداهٌم جددً تدددرٌس عنددوان البحددـث :                   

لتالمٌ  الصف الثانً اإلعدادي علً التحصٌل والمٌدل 
   نحو دراسة العلوم

 م29/7/2222ـخ المنح : ــتارٌــــ        
 االســـــــــــــــــــم :  عبد هللا عبد المطلف عبد الرحمن -5

أثددر اسددتخدام الدراسددة العملٌددة جددً تدددرٌس بعدد  عنددوان البحددـث :                   
ات الصغٌرة جً تنمٌة بع  المهارات العملٌة الصناع

جً العلوم لدي تالمٌ  الصف الثانً اإلعدادي لمحاجظة 
   الوادي الجدٌد

 م26/5/2222ـخ المنح : ــتارٌــــ        
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 لددداتورا درجددة الالممنددوحٌن ثانٌددا : 
 .جً التربٌة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االســـــــــــــــــــم :  شٌماء محمد عبد العزٌز محمد -6
المنظومً جً تعلم العلوم علدً  أثر استخدام المدخلعنوان البحـث :                   

التغٌر المفاهٌم وتنمٌة بع  عملٌات العلم لدي تالمٌ  
   المرحلة اإلعدادٌة

 م24/8/2226ـخ المنح : ــتارٌــــ        
 سماح محمد أحمد محمد عٌدــــــم : االســـــــــــ -7

م علدً أثدر اسدتخدام المددخل البٌئدً جدً تددرٌس العلدوعنوان البحدـث :          
ة لددي  تنمٌة الوعً البٌئً وبع  عملٌات العلم األساسٌد

   تالمٌ  الصف األول اإلعدادي
 م24/6/2227تارٌــــــخ المنح :       

 ــــــــــــــــم : أسامة عربً محمد محمدســـاال -9
أثر استخدام برنامج تدرٌبً  ائم علً أنشطة ال ااءات عنوان البحـث :                

تعددة جً تنمٌدة بعد  مهدارات التددرٌف الفعدال لددي الم
   طالف شعبة علم النفس بالٌة التربٌة

 م24/6/2227تارٌــــــخ المنح :      
 

 ــــــــــــــــم :  إبراهٌم أحمد غنٌمســـاال -1
برنددامج مقتددرح للتدددرٌس العالجددً لطددالف الصددف عنددوان البحددـث :                

اعً جً مقرر المٌاانٌاا وأثر  علدً الثانً الثانوي الصن
   دراسة تجرٌبٌة –التحصٌل والتفاٌر الرٌاضً 

 م28/6/1884تارٌــــــخ المنح :      
 ــــــــــــــــم :  عبادة أحمد عبادة الخولًســـاال -2

أثر االاتشاف الموج  والتجدارف المعملٌدة جدً تنمٌدة عنوان البحـث :                
ملٌة ومهدارات التفاٌدر العلمدً لددي تالمٌد  المهارات الع

   دراسة تجرٌبٌة  –الصف األول الثانوي الصناعً 
 م28/6/1884تارٌــــــخ المنح :      

ٌفة عبد الارٌمســـاال -3  ــــــــــــــــم :  سعد خل
أثر استخدام الامبٌوتر جً تعلٌم األحٌاء لتالمٌ  الصف عنوان البحـث :                

لهم جدددً هددد ا اعدددادة ا لثدددانً الثدددانوي العدددام علدددً تحصددٌد
   دراسة تجرٌبٌة  –واتجاهاتهم نحو الامبٌوتر 

 م26/6/1885تارٌــــــخ المنح :      
 ــــــــــــــــم :  حسنٌ  محمد حسن الملٌجًســـاال -

بناء وتجرٌف برنامج لتدرٌف الطالف المعلمٌن علدً عنوان البحـث :                
مٌم وإنتدداج اسددتخدام الوسددائل التعلٌمٌددة وتانولوجٌددا تصدد

   التعلٌم 
 م21/3/1888تارٌــــــخ المنح :      

 ــــــــــــــــم :  عبد الحاٌم محمد أحمد حسنًســـاال -5
برنامج مقترح جً الفٌزٌاء لتالمٌ  المرحلة الثانوٌة جً عنوان البحـث :                

ل الٌمن جً ضوء نظرٌة أو زٌل و ٌاس أثدر علدً تحصٌد
   التالمٌ  وااتسابهم لعملٌات العلم 

 م28/9/1888تارٌــــــخ المنح :            
**** 
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 ــــــــــــــــم :  أسامة زٌن العابدٌن عثمانســـاال -6
  بع  المضامٌن التربوٌة للحوار القرآنً عنوان البحـث :                
                                         عمر سٌد خلٌل 2د2أ -1لجنة اإلشـراف :       
 م21/3/1888تارٌــــــخ المنح :      

 ــــــــــــــــم :  أشرف عبد المنعم محمد محمدســـاال -7
م الحددواجظ عنددوان البحددـث :                 برنددامج مقتددرح ٌرتاددز علددً بندداء وتقٌدٌد

ل واالتج اهدددات نحدددو الفٌزٌددداء التعلٌمٌدددة لتنمٌدددة التحصددٌد
   لتالمٌ  الصف األول الثانوي 

 م3/9/2223تارٌــــــخ المنح :      
ٌفًســـاال -9  ــــــــــــــــم :  محمود صدٌق سو

جعالٌة برنامج مقترح جً تانولوجٌا المعلومات لطالف عنوان البحـث :                
   نحوهاالٌة التربٌة لتنمٌة مهارات استخدامها واالتجا  

 م22/1/2229تارٌــــــخ المنح :      
 ــــــــــــــــم :  سماح سٌد أحمد محمدســـاال -8

برنامج تدرٌبً  ائم علدً الدتعلم الد اتً لتنمٌدة بعد  عنوان البحـث :                
مهددارات تدددرٌف الحاسددف ايلددً لدددي معلمددً المرحلددة 

   الثانوٌة وجق احتٌاجاتهم 
 م26/2/2226ـــخ المنح :تارٌـــ      
 ــــــــــــــــم :  شمع  أحمد صالح علًســـاال -12

جاعلٌة برنامج مقترح جً التربٌة البٌئة  ائم علً التعلم عنوان البحـث :                
ن جددً  الدد اتً لتنمٌددة التنددور البٌئددً لدددي الطددالف المعلمدٌد

                                      الٌمن جً ضوء بع  المعاٌٌر العالمٌة 
 م24/7/2229تارٌــــــخ المنح :      
 ــــــــــــــــم :  وحٌد وجدي علً حسن الشامًســـاال -11

جعالٌة برنامج  ائم علً الوسائط المتعددة التفاعلٌة جً عنوان البحـث :                
تصدددوٌف التصدددورات البدٌلدددة لدددبع  مفددداهٌم مقدددررات 

بٌانً وتنمٌدة المهدارات العملٌدة لددي طدالف تانولوجٌا ال
   المرحلة الثانوٌة الصناعٌة 

 م26/4/2228تارٌــــــخ المنح :      
 ــــــــــــــــم : أسامة عربً محمد محمدســـاال -12

جاعلٌة استخدام إستراتٌجٌة اتخدا  القدرار جدً تددرٌس عنوان البحـث :                
ارات حدل المشداالت والتفاٌدر علم النفس علً تنمٌة مهد

   النا د لدي طالف المرحلة الثانوٌة
 م27/12/2212تارٌــــــخ المنح :      

 إٌمان عٌسىــــم : ـــــــــــــساال -1
 م19/7/2228:  لتسجٌلخ اـتارٌ       

 سماح أحمد حسٌنــــم : ـــــــــــــساال -2
 م24/5/2212:  لتسجٌلخ اـتارٌ       

 جٌهان محمد عمرــــم : ـــــــــــــساال -3
 م24/5/2212:  لتسجٌلخ اـتارٌ       

 حنان عبد الرحمن محمدــــم : ـــــــــــــساال -4
 م25/12/2212:  لقٌدخ اــــــــتارٌ       
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ثالثددا: المقٌدددٌن والمسددجلٌن لدرجددة 
 الماجستٌر جً التربٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: المقٌدٌن والمسجلٌن لدرجدة رابعا
 جً التربٌة   الداتورا 

**** 
 عصام جمال عرجاتــــم : ـــــــــــــساال -5

 م22/2/2211:  لقٌدخ اــــــــتارٌ       
 أسماء محمد تراًــــم : ـــــــــــــساال -6

 م22/8/2211: لقٌدخ اــــــــتارٌ       
 مرٌان ادوارد ملكــــم : ـــــــــــــساال -7

 م     22/8/2211: لقٌدخ اــــــــتارٌ       
 شٌماء محمد عبد العزٌزــــــــــــم : االســـــ -1

 م16/6/2227:  تارٌـخ التسجٌل       
 سماح محمد أحمدـــم : الســـــــــــــا -2

 م23/3/2228:  تارٌخ التسجٌل       
       

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

                
 

     

 


