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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 

 انسريح انزارُخ
 

 ذكزىسانسزبر األ
ػًشاٌ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ

 (اجلغرافيا)الدراسات االجتناعية تدريس  وطرم  املناهخأستاذ 

 جامعة سوهاد –عنيد نلية الرتبية 

 مستشار التعليه قبل اجلامعي حملافظة سوهاد

 السابل ونيل الهلية  لشئون الدراسات العليا والبروث  

 ية  لشئون التعليه والطالب السابلالهل املشرف علي ونالة  

 املشرف علي قسه الصرة النفسية

 السابل قسه أصول الرتبيةاملشرف علي 

 قسه املناهخ وطرم التدريس السابلاملشرف علي 

 السابل مدير وذدة ضنان اجلودة واالعتناد

 السابل مدير وذدة تطوير نظه تكويه الطالب واالمترانات

 اجلودة ملؤسسات التعليه اجلامعيمراجع خارجي يف هيئة ضنان 

 حمهه انتاد علني يف العديد من اجلامعات )املصرية، السعودية، األردنية، العراقية(

 عضو جملس اإلدارة التأسيسي للحنعية الدولية للنحالت العلنية الناشرة باللغة العربية

 و0200 -هـ 4113
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 زلزىَبد انسريح انزارُخ
 الصفحة املوضوع

 4 .الذخرية ناتالبياأواًل: 
 5 .التجرج العمسي ثانًيا:
 6 .التجرج الػضيفي واإلداري  ثالًثا:
 34 - 9 :اإلنتاج العمسي والفكخي :  رابًعا
 9 .عمييا الخسائل العمسية الجامعية التي تع الحرػل -

 9 السشذػرة. األبحاث -

 14 تحكيع إنتاج عمسي لتخقية األساتحة واألساتحة السداعجيغ. -

 18 في مشاقذتيا  والحكع عمييا. تست السذاركة سيةرسائل عم -

 27 في اإلشخاف عمييا. تست السذاركة رسائل عمسية -

 33 كتب مشذػرة وليا رقع إيجاع. -

 43 - 34 األنذصة الجامعية وخجمة الجامعة والسجتسع:: خامًدا
 34 إدارة الػحجات الخاصة بالقدع والكمية والجامعة. -

 35 ػيخ التعميع العاليالسداىسة في مذخوعات تص -

 37 األنذصة الصبلبية. -

 38 خجمة السجتسع وتشسية البيئة. -

 41 عزػ الجسعيات والسجبلت العمسية. -

 42 السذاركة في أعسال المجان في الجامعة وخارجيا. -

 62 - 43 :الحاصل عميياوورش العسل : الجورات التجريبية سادًسا
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 الصفحة املوضوع

 43 جرب.تالجورات التجريبية التي شارك فييا كس -

 49 الجورات التجريبية التي شارك فييا كسجرب. -

 58 الجورات التجريبية التي شارك فييا كسذخف تشفيحي. -

 61 دورات تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ. -

 67 - 63 .الشجوات والسؤتسخات العمسية :سابًعا
 73 – 68 .الخبخات السيشية والتجريدية )الجػدة، التجريذ، والتقػيع(: ثامًشا
 68 السداىسة في تصػيخ البخامج والسقخرات الجراسية وأساليب تجريديا. -

 69 السذاركة في تصػيخ نطع التقػيع وإدارة االمتحانات. -

 77 السذاركة في أعسال االمتحانات. -

 77 االشخاف عمي التجريب السيجاني )التخبية العسمية(. -

 77 كالػريػس.تجريذ السقخرات الخاصة بسخحمة الميدانذ والب -

 71 تجريذ السقخرات الخاصة بسخحمة الجراسات العميا. -

 75 الخبخات في مجال التجريب.: تاسًعا
 75 .: الكفايات الذخريةعاشًخا

 74 حادي عذخ: االىتسامات العمسية والبحثية.
 81 - 76 .شيادات الذكخ والتقجيخعذخ:  ثاني
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 

 انشخصُخ انجُبَبدأوالً: 
 

 خالج عبج المصيف دمحم عسخان.  االسع

 مدمع.  الجيانة

 مرخي. الجشدية

 م1973/  6/  28 تاريخ السيبلد

 .متدوج ويعػل الحالة االجتساعية

  .دكتػراه الفمدفة في التخبية  الجرجة العمسية

 .وشخق التجريذالسشاىج   التخرز العام

 . (افياالجغخ )وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية سشاىج ال التخرز الجقيق

                7934676763  تميفػن السشدل

      71147939314  -  71796285552  تميفػن جػال

 .صشجوق بخيج جامعة سػىاج  82524  ب . ص

 متفخع مغ شارع قبمي اإلستاد الخياضي. -ش مدجج الذيجاء  –مجيشة ناصخ  –سػىاج   محل اإلقامة

 البخيج االلكتخوني
Prof.khaledomran@edu.sohag.edu.eg 

Khaledomran73@yahoo.com 

 http://drkhaledomran.blogspot.com مجونتي

  https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/Prof.khaledomran تخونياإللك مػقعي

صفحتي الذخرية 
 عمي الفيدبػك

 Khaled Omran 

mailto:Prof.khaledomran@edu.sohag.edu.eg
mailto:Khaledomran73@yahoo.com
http://drkhaledomran.blogspot.com/
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/Prof.khaledomran
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ب: 
ً
 انزذسط انؼهًٍصبَُ

مااااغ كميااااة التخبيااااة  –م  1995دور مااااايػ  -ليدااااانذ ا داب والتخبيااااة شااااعبة الجغخافيااااا  -1

، وتختيباو األول ماع مختباة الذاخف بتقاجيخ عاام جياج جاًجا -جشػب الػادي جامعة  –بدػىاج 

 .الجراسية فخقتوعمي 

 –ماغ كمياة التخبياة بداػىاج  -م( 1998الاجور األول )سابتسبخ  –دبمػم خاصة في التخبية  -2

 . ئوزمبل األول عمي  و. وتختيب بتقجيخ عام جيج جًجا -ػب الػادي جامعة جش

 فاااي "الجراساااات االجتساعياااة تاااجريذوشاااخق مشااااىج "تخراااز  –اجداااتيخ فاااي التخبياااة م -3

 بتقجيخ مستاز. -جامعة جشػب الػادي  –مغ كمية التخبية بدػىاج   -م 24/9/2771

 –الجراسااات االجتساعيااة  وشااخق تااجريذتخرااز مشاااىج  -دكتااػراه الفمداافة فااي التخبيااة   -4

ماااع التػصاااية  –جامعاااة جشاااػب الاااػادي  –ة بداااػىاج ماااغ كمياااة التخبيااا  -م 2775يػنياااو 

 الجامعات والسعاىج السساثمة عمى مدتػى الجسيػرية. مع وتبادليابصباعة الخسالة 

بجامعاة ساػىاج، مجسػعة مشتقاه مغ دورات تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع  -5

، الشذاخ العمساي، م مثل: ميارات االترال فاي أنسااا التعمايع السختمفاة2715 – 2774مغ 

بخنااااامج اإلدارة الجامعيااااة، نطااااام الداااااعات السعتسااااجة، الجػانااااب الساليااااة والقانػنيااااة فااااي 

الجامعااات، نطاااع االمتحاناااات وتقاااػيع الصااابلب، اساااتخجام التكشػلػجياااا فاااي التاااجريذ، إعاااجاد 

 مذخوع بحثي، أخبلقيات وآداب السيشة، وأساليب البحث العمسي.

 



 

 

 

 

 

 

 - 6- 

 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ب: 
ً
 داسٌواإل انزذسط انىظُفٍصبنض

 .م2722/  1/  15م وحتى 2719/ 1/ 16جامعة سػىاج مشح  –عسيج كمية التخبية  -1

جامعة سػىاج مشح  –مذخف عمي كمية التخبية )قائع بأعسال عسيج كمية التخبية(  -2
 م.2719/  1/ 15م وحتى 1/4/2718

 م وحتى تاريخو.17/2/2727مدتذار التعميع قبل الجامعي لسحافطة سػىاج مشح  -3

اإلدارة التأسيدي لمجسعية الجولية لمسجبلت العمسية الشاشخة بالمغة العخبية  عزػ مجمذ -4
 م.2721مايػ  27( في  21/  1بالقخار رقع )

 .م2722/  1/  15م وحتى 1/4/2718عزػ مجمذ جامعة سػىاج مشح  -5

مذخف عمي وكالة كمية التخبية لذئػن التعميع والصبلب جامعة سػىاج، مشح  -6
 .م2721/  3 / 8م وحتى 11/11/2727

مذخف عمي وكالة كمية التخبية لذئػن الجراسات العميا والبحػث جامعة سػىاج، مشح  -7
 .م2727/  4/ 23م وحتى 16/1/2719

م 21/3/2716وكيل كمية التخبية لذئػن الجراسات العميا والبحػث جامعة سػىاج ، مشح  -8
 .م2719/  1/  15وحتى 

 م.2721/  4/  8م وحتى 2721/ 17/3مذخف عمي قدع السشاىج وشخق التجريذ مشح  -9

 م.2721/  6/  27م وحتى 2727/ 28/1مذخف عمي قدع أصػل التخبية مشح  -17

 .م2721/  9/ 28م  وحتى 9/9/2721مذخف عمي قدع الرحة الشفدية  مشح  -11

 م وحتى تاريخو.2719عزػ وحجة مشاىزة العشف ضج السخأة جامعة سػىاج مشح مايػ  -12

وحتى  م1/11/2717ػىاج مشح ااااي واإلداري بجامعة سعزػ وحجة مكافحة الفداد السال -13
 .م2719/  1/  15
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

م 8/9/2715عزػ السجمذ االقميسي لمتعميع والتعميع الفشي بسحافطة سػىاج مشح تاريخ  -14
 .وحتى تاريخو

عزػ السجمذ االقميسي لسحػ األمية وتعميع الكبار بسحافطة سػىاج مشح تاريخ يشايخ  -15
 م وحتى تاريخو.2719

وحتى     م2717سبتسبخ نامج التأىيل التخبػي بكمية التخبية جامعة سػىاج مشح مشدق بخ  -16
 .م2718/  4/  1

م 27/9/2714جامعة سػىاج مشح  –مجيخ وحجة ضسان الجػدة واالعتساد بكمية التخبية  -17
 م .26/9/2716وحتى 

جامعة سػىاج مشح  –مجيخ وحجة تقػيع الصبلب ونطع االمتحانات بكمية التخبية  -18
 م.26/9/2716م وحتى 18/9/2713

 م وحتى تاريخو.2718/ 4/  1رئيذ مجمذ تأديب كمية التخبية جامعة سػىاج مشح  -19

عزػ مجمذ تأديب كمية التخبية )الجراسات العميا وبخنامج التأىيل التخبػي( جامعة سػىاج  -27
 .م2718/  3/ 31م وحتى 2716/ 3/  21مشح 

 – 2713سػىاج خبلل العام الجامعي  عزػ مجمذ تأديب كمية التخبية الخياضية جامعة -21
م، والعام 2715/2716م ، والعام الجامعي 2715 -2714م ، والعام الجامعي 2714

 م.2716/2717الجامعي 

م وحتى 21/3/2716رئيذ لجشة الجراسات العميا والبحػث بكمية التخبية جامعة سػىاج مشح  -22
 تاريخو.

م وحتى 21/3/2716معة سػىاج مشح رئيذ لجشة العبلقات الثقافية بكمية التخبية جا -23
 تاريخو.

 4/  1م وحتى 21/3/2716عزػ مجمذ الجراسات العميا والبحػث بجامعة سػىاج مشح  -24
 .م2718/
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

مرخ ، اعتباًرا مغ  –جامعة سػىاج  –كمية التخبية  –تجريذالأستاذ بقدع السشاىج وشخق  -25
 م وحتى تاريخو. 37/11/2715

 –م  2712جامعة سػىاج لمعام الجامعي  –التخبية مشدق عام األنذصة الصبلبية بكمية  -26
 .م2715 –م 2714والعام الجامعي  -م 2714 – 2713ولمعام الجامعي  -م 2713

جامعة  -كمية التخبية  -أستاذ مداعج بقدع السشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية  -27
 م .29/11/2715م وحتى  27/12/2717اعتباًرا مغ  –سػىاج 

م إلي 2717ة السجتسع وتشسية البيئة بجامعة سػىاج خبلل الفتخة مغ عزػ مخكد خجم -28
 م.2714

مجرس بقدع السشاىج وشخق التجريذ تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية  -29
م وحتى  25/7/2775اعتبارًا مغ  –جامعة جشػب الػادي  -كمية التخبية بدػىاج  -
 م.26/12/2717

التجريذ تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجراسات  مجرس مداعج بقدع السشاىج وشخق  -37
 23/17/2771اعتبارًا مغ  –جامعة جشػب الػادي  –كمية التخبية بدػىاج  -االجتساعية 

 م.24/7/2775م وحتى 

 -معيج بقدع السشاىج وشخق التجريذ تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية  -31
م وحتى 4/3/1996بارًا مغ اعت –جامعة جشػب الػادي –كمية التخبية بدػىاج 

 م. 22/17/2771

السذخف التشفيحي لسذخوع تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ والكيادات الجامعية بجامعة  -32
 م.2718/ 4/  1م وحتى 2776سػىاج مشح 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ب: االَزبط انؼهًٍ وانفكشٌ
ً
 ساثؼ

 انشسبئم انؼهًُخ انزٍ مت احلصىل ػهُهب: (أ )

داافة فااي التخبيااة مشاااىج وشااخق تااجريذ ، تخرااز مشاااىج : درجااة دكتااػراه الفم الااجكتػراه -1
 وتقشيات تعميع الجراسات االجتساعية .

يىضىػهب : " فبػهُخ ثشَبيظ يقرتػ قبئى ػهً انزؼهى انزارٍ نزًُُخ ثؼـ  ادلهـبساد  
 انىظُفُخ يف اجلغشافُب نذي انطالة ادلؼهًني ثكهُخ انرتثُخ ثسىهبط ".

 

جريذ دراسات اجتساعية ، تخرز مشاىج وتقشياات : ماجدتيخ مشاىج وشخق ت الساجدتيخ -2
 تعميع الجراسات االجتساعية.

ٍ يف رذسَس انذساسبد االعزًبػُخ  اسرتارُغُخيىضىػهب : " أصش اسزخذاو  انزؼهى انزؼبوَ
ػهً انزؾصُم ادلؼشيف نذي راليُز انصف انضبٍَ اإلػذادٌ ورًُُخ وػـُهى ثـجؼ  

 ادلشكالد االقزصبدَخ احملُطخ ثهى ".
 

 ادلُشىسح: انؼهًُخ ألحببسا (ة )

(. "أثااخ اسااتخجام نسااػذج التحااخي الجساااعي لااا 2777خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )يشااايخ  (1
فااي تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااى التحراايل السعخفااي  (Thelen)"ثيماايغ"

وتشسياااة بعاااس مياااارات التفكياااخ الشاقاااج لاااجى تبلمياااح الراااف األول اإلعاااجادي". 
(. ص ص 23ىاج. العااااجد )التخبيااااة . جامعااااة سااااػ  . كميااااة السجمااااة التخبػيااااة

(195- 274). 

(. "فاعميااة بخنااامج مقتااخح قااائع عمااي السااجخل 2778خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )يشااايخ  (2
القرراااي فاااي تاااجريذ الجراساااات االجتساعياااة لتحقياااق بعاااس أىاااجاف التخبياااة 

التخبياة . كمياة  السجماة التخبػياة.السائية لجي تبلميح الرف الداادس االبتاجائي". 
 (.227 -142( . ص ص )24جامعة سػىاج. العجد )
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

(. "تقااػيع أداء معمسااي الجراسااات االجتساعيااة 2778خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )يػليااػ  (3
السااؤتسخ العمسااي األول بالسخحمااة اإلعجاديااة فااي ضااػء معاااييخ الجااػدة الذاااممة". 

مشاااىج الجراسااات لمجسعيااة السرااخية لمجراسااات االجتساعيااة. "تخبيااة السػاششااة و 
يػليااػ  27- 19". كميااة التخبيااة. جامعااة عاايغ شااسذ. فااي الفتااخة )االجتساعيااة

 .(585 – 543)(. ص ص 2778

(. "فاعميااة بخناامج مقتاخح قااائع عماي السااجخل 2778خالاج عباج المصيااف دمحم عساخان )سابتسبخ  (4
القررااي فااي تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة لتشسيااة السفاااليع البيئيااة والتشااػر 

مجمة الجسعياة التخبػياة لمجراساات ئي لجي تبلميح الرف الدادس االبتجائي". البي
 .(227 -159)( . ص ص 16العجد ) االجتساعية.

(. "تشطاايع محتااػي مااادة الجغخافيااا وفااق نطخيااة 2779خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )يػليااػ  (5
اه ريجميااػث التػسااعية وأثااخه عمااي التحراايل وتشسيااة التفكيااخ االسااتجاللي واالتجاا

دراسااات فااي السشاااىج وشااخق نحااػ السااادة لااجي شاابلب الرااف األول الثااانػي". 
الجسعيااة السرااخية لمسشاااىج وشااخق التااجريذ. كميااة التخبيااة. جامعااة  التااجريذ.

 .178-65(. ص ص 148عيغ شسذ. العجد )

فاعميااة مقااخر إلكتخونااي مقتااخح فااي شااخق (. "2717خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )مااايػ  (6
ت االجتساعياااااة عماااااي التحرااااايل وتشسياااااة مياااااارات التػاصااااال تاااااجريذ الجراساااااا

دراساات فاي  ".اإللكتخوني واالتجاه نحػ ميشاة التاجريذ لاجي شابلب كمياة التخبياة
. الجسعيااة السرااخية لمسشاااىج وشااخق التااجريذ. كميااة السشاااىج وشااخق التااجريذ

-273(. الجاادء الثاااني.  ص ص 158التخبيااة، جامعااة عاايغ شااسذ. العااجد )
261. 

(. "فاعميااة اسااتخجام قبعااات التفكيااخ الداات فااي 2711المصيااف دمحم عسااخان )يػليااػ  خالااج عبااج (7
تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااي التحراايل السعخفااي وتشسيااة ميااارات التفكيااخ 

مجمااااة الجسعيااااة التخبػيااااة ". يالتباعااااجي لااااجي تبلميااااح الرااااف األول اإلعااااجاد
(. ص ص 33جد ). جامعة عايغ شاسذ. العالمجراسات االجتساعية، كمية التخبية

(13 – 52). 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

(. "فاعميااة اسااتخجام السااجونات التعميسيااة فااي 2712خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان )يشااايخ  (8
تاااجريذ الجغخافياااا عماااي التحرااايل السعخفاااي وتشسياااة مياااارات البحاااث الجغخافاااي 

كمياااة  السجماااة التخبػياااة .والجافعياااة لماااتعمع لاااجي شااابلب الراااف األول الثاااانػي". 
 ( .425 -353( . ص ص )31اج. العجد ). جامعة سػىالتخبية

(. "أثااااخ اسااااتخجام نسااااػذج أيدنكخافاااات 2712خالااااج عبااااج المصيااااف دمحم عسااااخان )أ دااااصذ  (9
االستقرااائي فااي تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااي التحراايل وتشسيااة ميااارات 

. كمياة  السجماة العمسياةالتفكيخ الجغخافاي لاجي تبلمياح الراف الثالاث اإلعاجادي". 
 ( .133 -79( . ص ص )7دي الججيج . جامعة أسيػا . العجد )التخبية بالػا

(. "أثاخ اساتخجام اساتخاتيجية التعاارض السعخفاي 2713خالج عبج المصيف دمحم عسخان )أكتاػبخ  (17
في تجريذ الجغخافيا عمي ترػيب الترػرات البجيماة لمسفااليع الجغخافياة وتشسياة 

دراساات خحماة الثانػياة". الػعي ببعس القزاايا البيئياة السعاصاخة لاجي شابلب الس
 – 65(. الجاادء الثالااث. ص ص )42. العااجد )عخبيااة فااي التخبيااة وعمااع الااشفذ

175. ) 

(. "فاعمياة بخناامج مقتاخح فاي 2714خالج عبج المصيف دمحم عسخان ونجاة عبجه عارف )ماايػ  (11
الجراساااات االجتساعياااة فاااي تشسياااة بعاااس مياااارات التفكياااخ الدياساااي واالنتسااااء 

مجماااااة الجسعياااااة التخبػياااااة لمجراساااااات كمياااااة التخبياااااة".  الاااااػششي لاااااجي شااااابلب
 – 13(. ص ص )59. كميااة التخبيااة. جامعااة عاايغ شااسذ. العااجد )االجتساعيااة

75. ) 

 

(. "فاعميااة تااجريذ وحااجة 2715خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان ونجاااة عبااجه عااارف )أبخياال  (12
تعميسياااة مقتخحاااة فااااي الجراساااات االجتساعياااة لتحقيااااق بعاااس أىاااجاف الثقافااااة 

. كمياة التخبياة. السجماة التخبػياةاالنتخابية لجي تبلميح الرف الثالث اإلعاجادي". 
 ( .537 – 497(. ص ص )47جامعة سػىاج. العجد )
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

(. "إدماان مػاقاع التػاصال االجتساااعي وأثاخه عماي قاايع 2717خالاج عباج المصياف دمحم عسااخان ) (13
وجياااة التداااامق وقباااػل ا خاااخ لاااجي شااابلب كمياااة التخبياااة جامعاااة ساااػىاج ماااغ 

السااااؤتسخ العمسااااي الخابااااع لمجسعياااة السرااااخية لمجراسااااات االجتساعيااااة، نطاااخىع". 
 4- 3، كمياة التخبياة، جامعاة عايغ شاسذ، فاي الفتاخة )"التدامق وقبػل ا خاخ"

 .178 – 72(. ص ص 2717أكتػبخ 

(. "نطااام التعماايع السرااخي الػاقااع والسااأمػل فااي ضااػء 2718خالاج عبااج المصيااف دمحم عسااخان ) (14
السجماااااة م". 2737 –م 2714ساااااتخاتيجية لمتعمااااايع قبااااال الجاااااامعي الخصاااااة اال

 .(31 -1( . ص ص )56سػىاج. العجد )ة. كمية التخبية . جامعة التخبػي

(. "فاعمياة بخناامج مقتاخح فاي الجراساات 2727يشايخ خالج عبج المصيف دمحم عسخان وآخخون ) (15
الداامػك عمااي االجتساعيااة قااائع عمااي نطخيااة الااتعمع االجتساااعي باسااتخجام خااخائ  

مجمة شاباب البااحثيغ التحريل السعخفي لجي التبلميح الرع بالحمقة اإلعجادية". 
. الجاادء األول. (2سااػىاج. العااجد ). كميااة التخبيااة . جامعااة فااي العمااػم التخبػيااة

 . (875 – 757ص ص )

(. "فاعمياة بخناامج مقتاخح فاي الجراساات 2727أبخيل خالج عبج المصيف دمحم عسخان وآخخون ) (16
الجتساعيااة قااائع عمااي نطخيااة الااتعمع االجتساااعي باسااتخجام خااخائ  الداامػك عمااي ا

تشسياااة مياااارات التػاصااال االجتسااااعي لاااجي التبلمياااح الراااع بالحمقاااة اإلعجادياااة". 
ساػىاج. العاجد . كمياة التخبياة . جامعاة مجمة شباب الباحثيغ في العمػم التخبػياة

 (.426 – 373الجدء األول . ص ص ) .(3)

(. " تػضيااف األنذااصة 2727أكتااػبخ لمصيااف دمحم عسااخان وحشااان مرااصفي أحسااج )خالااج عبااج ا (17
الستجرجااة فااي مخحمااة رياااض األشفااال لتشسيااة السفاااليع العمسيااة وعسميااات العمااع 

مجمااة شاااباب البااااحثيغ فاااي العماااػم األساسااية لاااجي أشفاااال السداااتػي الثااااني ". 
 ثالث.( الجدء ال5سػىاج. العجد ). كمية التخبية . جامعة التخبػية
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ػرة السشااااىج التعميسياااة لسػاكباااة الثاااػرة ثااام(: "2721خالاااج عباااج المصياااف دمحم عساااخان )ماااايػ  (18
. كميااة التخبيااة. جامعااة السجمااة التخبػيااة".  رؤى مدااتقبمية -الرااشاعية الخابعااة

 (.18 – 1ص ص ) (85الجدء األول. العجد ) سػىاج.

)أكتااػبخ  ء كاماال فاخج ع ساعيجوصافا خالاج عباج المصيااف دمحم عساخان ونجابلء دمحم عبااج الغفاار (19
فااااي التخبياااااة السػساااايكية لتشسياااااة  POSSEتػضيااااف اساااااتخاتيجية م(: "2721

السػسااايكية لاااجى شالباااات الفخقاااة الخابعاااة شاااعبة  الشػتاااةمياااارات قاااخاءة وتاااجويغ 
. كمياااة التخبياااة . مجماااة شاااباب البااااحثيغ فاااي العماااػم التخبػياااة. "رياااض األشفاااال

 (.32 – 1ألول. ص ص )( الجدء ا9جامعة سػىاج. العجد )

)يشااايخ وصاافاء كاماال فااخج ع سااعيج خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان ونجاابلء دمحم عبااج الغفااار  (27
 الشػتااةبخناامج مقتاخح فاي التخبياة السػسايكية لتشسياة مياارات عادف  م(: "2722

مجمااة شااباب . "السػساايكية لااجى شالبااات الفخقااة الخابعااة شااعبة رياااض األشفااال
( الجادء 17. كمياة التخبياة . جامعاة ساػىاج. العاجد )التخبػيةالباحثيغ في العمػم 
 (.35 – 1األول. ص ص )

خالج عبج المصيف دمحم عسخان وشاعيب جساال صاالق وماجحت حدايغ فاخاج )مقباػل لمشذاخ فاي  (21
فااي تشسيااة   2.7تػضيااف الااتعمع السااجمج القااائع عمااى أدوات الػيااب  م(: "2722

مجماة ". بلب التعمايع الثاانػي التجااري ميارات استخجام البخامج السحاسبية لجى شا
 . كمية التخبية . جامعة سػىاج.شباب الباحثيغ في العمػم التخبػية

 وأحساااااج يػساااااف عباااااج العدياااااد وىالاااااة صااااابلح إباااااخاليعخالاااااج عباااااج المصياااااف دمحم عساااااخان  (22
تااجريذ  فاايالااتعمع السدااتشج إلااى الااجما   اسااتخاتيجيةتػضيااف  م(: "2722يشااايخ)

لاجى  السعخفايخ فاػق يالجراسات االجتساعية عمى التحريل وتشسية ميارات التفک
. كميااة الباااحثيغ فااي العمااػم التخبػيااة مجمااة شااباب". تبلميااح السخحمااة اإلعجاديااة
 .(477 – 373ص ص ) (.17العجد ) التخبية . جامعة سػىاج.

 وزيشاااااب محساااااػد أجساااااج عماااااي والء دمحم أجساااااج فخ مااااايخالاااااج عباااااج المصياااااف دمحم عساااااخان  (23
مااااشيج رياااااض األشفااااال باسااااتخجام بعااااس األلعاااااب  تشفيااااح م(: "2722فبخايااااخ)

https://scholar.google.com.eg/scholar?oi=bibs&cluster=16727643844004402387&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/scholar?oi=bibs&cluster=16727643844004402387&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/scholar?oi=bibs&cluster=16727643844004402387&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/scholar?oi=bibs&cluster=16727643844004402387&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com.eg/scholar?oi=bibs&cluster=16727643844004402387&btnI=1&hl=ar
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

لكتخونياااة السبتكاااخة أثاااخه عماااي تشسياااة االنتسااااء الاااػششي لاااجي اشفاااال الخوضاااة اإل 
العاااجد . جامعاااة ساااػىاج -مجماااة ساااػىاج لذاااباب البااااحثيغ ". السداااتػي الثااااني

 م.2722الثاني فبخايخ 

 وصااااابخي باسااااا  أحساااااج وماااااخيع شااااايجي فيااااايع إباااااخاليعخالاااااج عباااااج المصياااااف دمحم عساااااخان  (24
فاي التخبياة الراحية باساتخجام خااخائ  فاعمياة بخناامج إثخائاي  م(: "2722فبخاياخ)

مجماة ساػىاج لذاباب ". الدمػك عمي تشسية الػعي الاجوائي لاجي أشفاال الخوضاة
 م.2722العجد الثاني فبخايخ . جامعة سػىاج -الباحثيغ 

 حتكُى اَزبط ػهًٍ نرتقُخ األسبرزح واألسبرزح ادلسبػذٍَ: (ط )

الديج رجب، لمتخقية لجرجة أستاذ، ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػرة/ أماني عمي  -1

تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية )الجغخافيا(، كمية التخبية، جامعة 

 م.2722السشرػرة، مرخ ، فبخايخ 

ُمحكع االنتاج العمسي ألحج األساتحة لمتخقية إلي درجة أستاذ، اختراص مشاىج وشخائق  -2

 م.2722اق ، يشايخ  تجريذ ، كمية التخبية ، جامعة بابل ، العخ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ داليا فػزي عبج الدبلم الذخبيشي، لمتخقية لجرجة  -3

أستاذ ، تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية، جامعة دمياا، مرخ ، أكتػبخ 

 م.2721

، لمتخقية لجرجة الق أحسجفتحي عبج الخُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ عبج الخالق  -4

أستاذ مداعج ، تخرز مشاىج وشخق تجريذ التاريخ ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، 

 م.2721مرخ ، أكتػبخ 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ جسال حدغ الديج إبخاليع، لمتخقية لجرجة أستاذ ،  -5

ا(، كمية التخبية، جامعة أسيػا، تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعية )الجغخافي

 م.2721مرخ ، أ دصذ 

ُمحكع االنتاج العمسي ألحج األساتحة السذاركيغ لمتخقية إلي درجة أستاذ، اختراص مشاىج  -6

 م.2721وشخائق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية ، جامعة بابل ، العخاق ، يػليػ 

ية إلي درجة أستاذ، اختراص مشاىج ُمحكع االنتاج العمسي ألحج األساتحة السذاركيغ لمتخق -7

 م.2721وشخائق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية ، جامعة بابل ، العخاق ، أبخيل 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ عبج الحسيج صبخي عبج الحسيج، لمتخقية لجرجة  -8

حػث، نػفسبخ أستاذ، تخرز مشاىج الجراسات االجتساعية )الجغخافيا(، السخكد القػمي لمب

 م .2727

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ ىادي دمحم  الب شػالبو، لمتخقية لجرجة أستاذ،  -9

تخرز مشاىج الجراسات االجتساعية وأساليب تجريديا/ السػاششة الخقسية، كمية التخبية، 

 م .2727السسمكة األردنية الياشسية ، يػليػ  -جامعة اليخمػك 

العمسي ألحج األساتحة السذاركيغ لمتخقية إلي درجة أستاذ، اختراص مشاىج ُمحكع االنتاج  -17

 م.2727وشخائق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية ، ابغ رشج جامعة بغجاد ، العخاق ، مايػ 

، لمتخقية لجرجة أستاذ ، خالج فياض دمحم العدي ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/  -11

 -جتساعية وأساليب تجريديا ، كمية التخبية، جامعة اليخمػك تخرز مشاىج الجراسات اال

 م .2719السسمكة األردنية الياشسية ، أبخيل 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ دمحم سميسان عمي جػارنو، لمتخقية لجرجة أستاذ،  -12

لجامعة تخرز مشاىج الجراسات االجتساعية وأساليب تجريديا ، كمية العمػم التخبػية، ا

 م .2719السسمكة األردنية الياشسية ، سبتسبخ  -الياشسية 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػرة/ إيسان دمحم عبج الػارث إمام، لمتخقية لجرجة أستاذ ،  -13

تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجغخافيا، كمية البشات لآلداب والعمػم والتخبية، جامعة عيغ 

 م.2719شسذ ، مرخ ، أ دصذ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػرة/ مخوة صبلح أنػر العجوي، لمتخقية لجرجة أستاذ مداعج،  -14

 م.2719تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية، جامعة اإلسكشجرية، مرخ ، يػليػ 

أستاذ ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ دمحم رجب عبج الحكيع عمي ، لمتخقية لجرجة  -15

مداعج، تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجغخافيا ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، مرخ ، 

 م.2719أبخيل 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ عبلء الجيغ أحسج عبج الخاضي، لمتخقية لجرجة أستاذ  -16

خايخ مداعج، تخرز مشاىج وشخق تجريذ التاريخ، كمية التخبية، جامعة أسػان، مرخ ، فب

 م.2719

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ عيج حدغ عيج الربحيغ ، لمتخقية لجرجة أستاذ ،  -17

تخرز السشاىج وأساليب تجريذ االجتساعيات ، كمية العمػم التخبػية، جامعة الحديغ بغ 

 م .2719معان / السسمكة األردنية الياشسية ، يشايخ  -شبلل



 

 

 

 

 

 

 - 17- 

 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

م مغ الجكتػرة/ حشان عبج الدبلم عسخ حدغ، لمتخقية لجرجة أستاذ ُمحكع االنتاج العمسي السقج -18

مداعج، تخرز مشاىج وشخق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، مرخ ، 

 م.2718ديدسبخ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػرة/  ادة عبج الفتاح عبج العديد عمي زايج، لمتخقية  -19

رز مشاىج وشخق تجريذ التاريخ، كمية التخبية، جامعة عيغ لجرجة أستاذ مداعج، تخ

 م.2718شسذ، مرخ، أبخيل 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػرة/ ليام عقمة سالع السػمشي، لمتخقية لجرجة أستاذ  -27

مذارك، تخرز مشاىج الجراسات االجتساعية وأساليب تجريديا ، كمية عجمػن الجامعية، 

 م.2718بيكية، السسمكة األردنية الياشسية ، مارس جامعة البمقاء التص

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ صادق عبيدي الذافعي، لمتخقية إلي درجة أستاذ  -21

اختراص مشاىج وشخائق تجريذ التاريخ ، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية جامعة كخببلء، 

 م.2718العخاق، يشايخ 

األساتحة السذاركيغ لمتخقية إلي درجة أستاذ، اختراص مشاىج  ُمحكع االنتاج العمسي ألحج -22

 م.2717وشخائق تجريذ الجغخافيا، كمية التخبية ، ابغ رشج جامعة بغجاد ، العخاق ، مارس 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ جسال عبج الفتاح عػض العداف، لمتخقية لجرجة  -23

جتساعية ، كمية األميخة عمياء الجامعية، السسمكة أستاذ، تخرز مشاىج وشخق الجراسات اال

 م.2717األردنية الياشسية ، ديدسبخ 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ مشرػر أحسج الػريكات، لمتخقية لجرجة أستاذ،  -24

تخرز السشاىج وشخق التجريذ، التخرز الجقيق تكشػلػجيا التعميع، كمية العمػم التخبػية، 

 م.2717ردنية، السسمكة األردنية الياشسية، نػفسبخ الجامعة األ 

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر عبج السيجي عمي سعج الجخاح، لمتخقية لجرجة أستاذ،  -25

تخرز السشاىج وشخق التجريذ، التخرز الجقيق تكشػلػجيا التعميع، كمية العمػم التخبػية، 

 م.2717شسية، يشايخ الجامعة األردنية، السسمكة األردنية اليا

ُمحكع االنتاج العمسي السقجم مغ الجكتػر/ حامج عبج ع شبلفحة، لمتخقية لجرجة أستاذ،  -26

تخرز مشاىج وشخق الجراسات االجتساعية، كمية األميخة عمياء الجامعية، الجامعة األردنية، 

 م.2716السسمكة األردنية الياشسية ، يشايخ 

غ الجكتػر/ عيج حدغ عيج الربحيغ ، لمتخقية لجرجة أستاذ ُمحكع االنتاج العمسي السقجم م -27

مذارك، تخرز السشاىج وأساليب تجريذ االجتساعيات ، كمية العمػم التخبػية، جامعة 

 م.2712معان / السسمكة األردنية الياشسية ، أكتػبخ  -الحديغ بغ شبلل

 

 يف يُبقشزهب واحلكى ػهُهب: متذ ادلشبسكخسسبئم ػهًُخ  (د )

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

1 
ىػيجا إبخاليع محسػد 

 عيج

فااااي  التفاااااعمياسااااتخجام التعاماااااع اإللكتخونااااي 
يااارات مجتساعيااة لتشاااسية تجريااذ الجراسااات اال

 سااتصبلع السعخفاايالتفاااكيخ التاريااااخي وحااب اال
 لجى تبلمايح السخحمة االبتجائية

 الساجدتيخ
خبية كمية الت
 أسيػاجامعة 
 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م5/2/2722
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

صفاء إبخاليع  2
 محسػد عبج الحافظ

فاعمياااة اساااتخجام اساااتخاتيجية الاااتعمع لئلتقاااان فاااي 
تااجريذ التخبيااة الفشيااة عمااي تشسيااة بعااس السيااارات 
الفشية والتحوق الفشي لجي تبلميح السخحمة االبتجائية 

 ىخية.األز 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

 سػىاججامعة 
 

مشاىج وشخق تجريذ 
 التخبية الفشية

 السشاقذةتاريخ 
 م22/1/2722

شبلل خمف صالق  3
 سالع العشدي 

اعمياااة اساااتخجام اساااتخاتيجية عطاااع الداااسكة فاااي ف
تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااي تشسيااة ميااارات 

 لااجي تبلمياح السخحماة الستػسااصة يالتفكياخ السشطاػم
 .بجولة الكػيت

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

 أسػانجامعة 
 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م16/1/2722

الديج سعج بجيخ  4
 حامج عبج ربو

تصااػيخ وحااجة فااي الجراسااات االجتساعيااة فااي ضااػء 
 التاااريخيميااارات التفكيااخ اإلبااجاعي لتشسيااة التخياال 

 السخحمة اإلعجادية تبلميحوجػدة الحياة لجي 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

 السشرػرةجامعة 
 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م6/12/2721

والء دمحم أحسج  5
 فخ مي

أثخ استخجام األلعاب اإللكتخونية السبتكخة فاي تشفياح 
مااااشيج رياااااض األشفااااال عمااااى اكتداااااب السفاااااليع 

 ششي لجى أشفال الخوضة.الجغخافية واالنتساء الػ 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الصفػلة

 السشاقذةتاريخ 
 م27/11/2721

فييع  مخيع شيجي 6
 إبخاليع

 باستخجام الرحية التخبية في إثخائي بخنامج فاعمية
 الجوائاااااااي الػعاااااااي تشسياااااااة عمااااى الداااامػك خااااخائ 

 .الخوضاااة أشفاااال اااجىلا الرحيااااة والعااااادات

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الصفػلة

 السشاقذةتاريخ 
 م11/11/2721

7 
إيسان خالج عبج 
 العديد الفخماوي 

بخناااامج قاااائع عماااي الشطخياااة االتراااالية باساااتخجام 
وأثخه في تشسية ميارات  تصبيقات الحكاء االصصشاعي

في مادة  خفس العبء السعخفيالتفكيخ السشطػمي و 
الجراساااااات االجتساعياااااة  لااااااجي تبلمياااااح السخحمااااااة 

 اإلعجادية

 الجكتػراه
البشات كمية 

لآلداب والعمػم 
جامعة  والتخبية 

 عيغ شسذ

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجغخافيا

 السشاقذةتاريخ 
 م21/17/2721

8 
أسساء أبػ بكخ 
 محسػد سميسان

فاي تشسياة  فاعمية بخنامج باستخجام مدخح العاخائذ
اليػية الثقافية وبعس السيارات المغػية لجي أشفال 

 الخوضة ذوي صعػبات التعمع

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

لمصفػلة السبكخة 
 السشياجامعة 

قدع العمػم التخبػية 
 "مشاىج الصفل"

 السشاقذةتاريخ 
 م26/9/2721

9 
عد عػض أميغ 

 دمحم الجسل

تخاتيجياااة اليااج اسى اع عماااااقائ مقتخح مية بخنامجعفا
مياارات انتااج واساتخجام أوراق تاشاساياة  السفكااخة في

لااااجى  العساااال فااااي تااااجريذ الجراسااااات االجتساعيااااة
 الصبلب السعمسيغ بكمية التخبية

 الساجدتيخ
بقشا كمية التخبية 

جشػب جامعة 
 الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م17/8/2721
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

17 
دمحم عبج إيسان 

السؤمغ الذخباصي 
 بخىام

التعمع الستسخكد حاػل السذاكمة  استخاتيجيةستخجام ا
لاجى تحرايل وال الجغخافي في تشسية ميارات التفكيخ
 يعجادتبلميح الرف األول اال

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

 السشرػرةجامعة 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م19/6/2721

11 
أحسج عخبي سبلمة 

 عيج الدىػي 

قائع عماي  االجتساعيةبخنامج  مقتخح في الجراسات 
حاااخوب الجيااال الخاباااع لتشسياااة قااايع  أبعااااد ومخااااشخ

 الُيػية الػششية لجي الصالب السعمع

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

عيغ جامعة 
 شسذ

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م16/6/2721

12 
يا جسيل زكخيا مار 

 رياض

الخساػم الستحخكاة فاي مجاال السفااليع أثخ استخجام 
االجتساعية عمي تشسية بعس السفااليع االجتساعياة 

 وحب االستصبلع لجي أشفال الخوضة"

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 

مشاىج وشخق تجريذ 
 رياض األشفال

 السشاقذةتاريخ 
 م19/5/2721

صفاء كامل فخج ع  13
 سعيج

فاعميااة بخنااامج مقتااخح فااي التخبيااة السػساايكية قااائع 
ساااااتخجام اباالجتساعياااااة عماااااى الشطخياااااة البشائياااااة 

عماى تشسيااة ميااارات قااخاءة   POSSEساتخاتيجية ا
وتجويااااغ وعااادف الشػتاااة السػسااايكية لاااجي شالباااات 

 .التخبية رياض األشفال بكمية  شعبة

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 

جريذ مشاىج وشخق ت
 التخبية السػسيكية

 السشاقذةتاريخ 
 م2721/ 18/3

14 
 مخزوق  ردن مداعج
 السصيخي  معجب

 (وافج كػيتي)

 -السعكاااػس) الخماااي  الاااتعمع نسصاااي اخاااتبلف أثاااخ
 عماااى االجتساعياااة الجراساااات تاااجريذ فاااي( الساااخن 

 لاااجي التػلياااجي التفكياااخ مياااارات وتشسياااة التحرااايل
 بالكػيت الستػسصة السخحمة تبلميح

 ػراهالجكت
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 )الجغخافيا(

 السشاقذةتاريخ 
 م16/12/2727

15 
سامة أحسج الديج أ

 أحسج

الجغخافياااا لتشسياااة  ساااتخجام الساااجونات فاااي تاااجريذا
اليع البيئية وميارات التفكياخ السداتقبمي فبعس الس

 "ديةلجي التبلميح الرع بالسخحمة اإلعجا

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة أسيػا

 

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 )الجغخافيا(

 السشاقذةتاريخ 
 م7/11/2727

16 
سسيخة عبلم أبػ 

   الػفا عبلم

فاعمية  استخجام األلعاب اإللكتخونية التعميسياة فاي 
الجراسات االجتساعية لتشسية بعس مياارات التفكياخ 

 "ي تبلميح السخحمة اإلعجاديةاالستجاللي لج

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

بالغخدقة  جامعة 
 جشػب الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م22/17/2727

17 
أماني عبج العديد 

 أحسج حدغ

السحاكااااة الكسبيػتخياااة فاااي تاااجريذ اساااتخجام  أثاااخ"
يع مقاااخر ساااػق األوراق السالياااة فاااي تشسياااة السفاااال

 ةالثانػياا السااجارسلااجى شاابلب والسيااارات األدائيااة 
 ".ةالتجاري

 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 العمػم التجارية

 السشاقذةتاريخ 
 م5/17/2727
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

18 
دمحم صابخ رجب 

   إبخاليع

فاعمية استخجام الخحبلت السعخفياة عباخ الػياب فاي 
الفيااع التااااريخي تشسيااة بعاااس السيااارات الحياتياااة و 

 .لجي شبلب السخحمة الثانػية

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

بالغخدقة  جامعة 
 جشػب الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م3/9/2727

19 

أنػار متعب مجبل 
)وافجة  الخشيجي

 كػيتية(

فاعميااة بخنااامج قااائع عمااي األنذااصة التعميسيااة فااي 
االجتساعيااااااة لتشسيااااااة بعااااااس  تااااااجريذ الجراسااااااات

السياااارات الحياتياااة والاااػعي البيئاااي لاااجي تمسياااحات 
 السخحمة الستػسصة بجولة الكػيت

 الساجدتيخ
كمية التخبية 

بالغخدقة  جامعة 
 جشػب الػادي

 

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجراسات االجتساعية

 السشاقذةتاريخ 
 م26/8/2727

27 
أسساء فخاج عبج 
 الذافي محسػد

خااااخائ  التفكياااخ فااااي تاااجريذ مااااادة أثاااخ اساااتخجام 
التدااػيق عمااي تشسيااة مفاااليع التدااػيق اإللكتخونااي 
والتفكيخ االستجاللي لاجي شالباات الثانػياة التجارياة 

 .الستقجمة

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 العمػم التجارية

 السشاقذةتاريخ 
 م6/8/2727

21 
ىالة صبلح إبخاليع 

   عبج الخحيع

أثاخ اسااتخجام اسااتخاتيجية الاتعمع السدااتشج إلااي الااجما  
فاااي الجراساااات االجتساعياااة عماااي التحرااايل وتشسياااة 
ميااارات التفكيااخ فااػق السعخفااي لااجي تبلميااح السخحمااة 

 اإلعجادية

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 )تاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م25/7/2727

22 
مجحت حديغ فخاج 

 دمحم

الااتعمع السااجمج القااائع عمااي أدوات  فاعميااة اسااتخجام
فاااي تاااجريذ السحاسااابة السالياااة عماااي  2.7الػياااب 

 اسااااااتخجام البااااااخامج مياااااااراتوتشسيااااااة  التحراااااايل
 السحاسبية لجي شبلب التعميع الثانػي التجاري 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 يةالعمػم التجار 

 السشاقذةتاريخ 
 م22/7/2727

23 
نػر اليجى أحسج 
 دمحم حدانيغ

بخنامج قائع عمى نطخية التعمع الستشا ع مع فاعمية 
تجريذ التاريخ لتشسية بعس  فيعسل الجما  
لجى  التاريخيوأبعاد الحذ  التأمميميارات التفكيخ 

 اإلعجاديتبلميح الرف األول 

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة أسيػا

 

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 )التاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م8/2/2727

24 
عبيخ عبج الخحيع 
عبج السحدغ 
 محخوس

 ياستخجام مجخل الحػاس الستعجدة ف فاعمية "
وميارات الخخيصة لجى التبلميح  التحريل تشسية

 بتجائيةبالسخحمة اال ذوي صعػبات التعمع

 الساجدتيخ
كمية البشات 

امعة عيغ ج
 شسذ

مشاىج وشخق تجريذ 
 الجغخافيا

 السشاقذةتاريخ 
 م3/12/2719

25 
نخميغ عادل عبج 
 العميع عبج اليادي

أثخ استخجام الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في "
الجراسات االجتساعية لتشسية بعس ميارات البحث 
واالتجاه نحػ التعمع االلكتخوني لجي تبلميح السخحمة 

 "اإلعجادية

 دتيخالساج
كمية التخبية 
 جامعة الدقازيق

مشاىج وتكشػلػجيا 
 تعميع الجغخافيا

 السشاقذةتاريخ 
 م2/12/2719
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

26 
إسخاء عبج العاشي 

 شحاتة سيج

"استخجام التعمع الخجمي في تجريذ 
الجغخافيا لتسية الػعي االقترادي لجي 

 شبلب السخحمة الثانػية"

 الساجدتيخ
كمية البشات 
جامعة عيغ 

 شسذ

وشخق تجريذ مشاىج 
 الجغخافيا

 السشاقذةتاريخ 
 م26/17/2719

27 
والء سيج عبج 
 السشعع أحسج

استخجام محخرات الػيب التذاركية في تجريذ 
التاريخ لتشسية بعس ميارات التعمع الحاتي لجي 

 شبلب الرف األول الثانػي 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
جامعة عيغ 

 شسذ

مشاىج وشخق تجريذ 
ية الجراسات االجتساع

 )التاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م26/8/2719

28 
دمحم جسال صالق 

   دمحم

بعاد الدجاسية فاعمية استخاتيجية األ
(PDEODE) ىفي تجريذ التاريخ عم 

 ىلج تشسية السفاليع وميارات التفكيخ الشاقج
 تبلميح السخحمة اإلعجادية

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة أسػان

 

مشاىج وشخق تجريذ 
ات االجتساعية الجراس

 )التاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م6/8/2719

29 
إيسان رجب عصية 

   حذير

بخنامج إلكتخوني قائع عمي األحجاث فاعمية 
التاريخية في تشسية ميارات التحميل وإصجار 

 األحكام لجي تبلميح السخحمة اإلعجادية
 

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة السشػفية

مشاىج وشخق تجريذ 
ت االجتساعية الجراسا

 )التاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م18/7/2719

37 
اسساء خمف دمحم 

 رشػان

فاعمية استخجام نسػذج بايبي لمتعمع البشائي 
في ترػيب الترػرات البجيمة لجي اشفال 
الخوضة لبعس السفاليع في مجال العمػم 

 وتكػيغ االتجاه نحػ العمػم لجييع

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

شاىج وشخق تجريذ م
 رياض األشفال

 السشاقذةتاريخ 
 م15/7/2719

31 
شيساء مكي دمحم 

   أحسج

مقتخح في مقخر التاريخ قائع عمي أبعاد بخنامج 
السػاششة العالسية الخقسية لتشسية قيع التشػع 
 الثقافي لجي شبلب الرف األول الثانػي 

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة أسيػا

 مشاىج وشخق تجريذ
الجراسات االجتساعية 

 )التاريخ(

 السشاقذةتاريخ 
 م6/7/2719

32 
شادية إسساعيل 
 عبج الكخيع دمحم

فاعمية بخنامج مقتخح قاائع عماي بعاس أنذاصة 
تشػيااع التااجريذ فاااي تشسيااة السفاااليع العمسياااة 
 وعسميات العمع األساسية لجي أشفال الخوضة.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

تجريذ مشاىج وشخق 
 رياض األشفال

 السشاقذةتاريخ 
 م6/12/2718

33 
الباشا مدعج 
 مرصفي عػض

فاعميااة الخاااخائ  اإللكتخونياااة عباااخ الػياااب فاااي 
تااجريذ الجغخافيااا عمااي تشسيااة بعااس السيااارات 
الجغخافيااااة والااااحكاءات الستعااااجدة لااااجي شاااابلب 

 السخحمة الثانػية.

 دكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة ششصا

 
مشاىج وشخق تجريذ 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 
 م27/9/2718
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

34 
نذػي دمحم عبج 
   الجػاد أميغ

فاعمية حقيبة إلكتخونية لتجريذ الجغخافيا وفق 
نسااػذج كااػرت فااي اكتداااب السفاااليع وميااارات 
 اتخاذ القخار لتبلميح الرف الخامذ االبتجائي.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
الشػعية جامعة 

 السشيا

 
ذ مشاىج وشخق تجري
 تكشػلػجيا التعميع

 السشاقذةتاريخ 
 م27/8/2718

35 
إيسان خالج عبج 
 العديد الفخماوي 

فاعمية نسػذج بشتخير لتشسياة كفاياات تاجريذ ذوي 
صاااعػبات الاااتعمع والفاعمياااة الحاتياااة لاااجي الصالباااة 

 معمسة الجغخافيا.

 الساجدتيخ
كمية البشات جامعة 

 عيغ شسذ

 
مشاىج وشخق تجريذ 

 "الجغخافيا"

 السشاقذةخ تاري
 م7/8/2718

36 
عاشف دمحم أحسج 

 دمحم

أثاااخ اساااتخجام اساااتخاتيجية الفرااال السعكاااػس فاااي 
تااجريذ الجغخافيااا عمااي التحراايل السعخفااي وتشسيااة 
بعس السيارات الجغخافية لجي شالبات الرف األول 

 .الثانػي األزىخي 

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 
مشاىج وشخق تجريذ 

تساعية الجراسات االج
 "الجغخافيا"

 السشاقذةتاريخ 
 م31/3/2718

37 
أسساء زيان أحسج 

 عبج الحسيج

 (SL)أثخ استخجام التعمع القاائع عماي الخجماة 
فاي تااجريذ الجراسااات االجتساعياة عمااي تشسيااة 
بعاااس السياااارات االجتساعياااة واالتجااااه نحااااػ 

 .السادة لجي التبلميح الرع والبكع

 الجكتػراه
كمية التخبية بقشا 

امعة جشػب ج
 الػادي

 
مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"

 السشاقذةتاريخ 
 م15/3/2718

38 
أشخف رشاد صابخ 

 شمقامي

أثاااخ اساااتخجام نطاااع السعمػماااات الجغخافياااة فاااي 
تجريذ الجغخافيا في تشسية السفاليع والسياارات 
الكارتػجخافيااة والقااجرة عمااي اتخاااذ القااخار لااجي 

 جغخافيا بكمية ا داب.شبلب قدع ال

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة السشيا

 
 

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"

 السشاقذةتاريخ 
 م1/3/2718

39 
محسػد مرصفي 
 دمحم عبج الحسيج

فاعميااة اسااتخجام السااجونات التعميسيااة فااي تحراايل 
السفااااليع الجيػمػرفػلػجياااة واالتجااااه نحاااػ الساااادة 

 ي شبلب شعبة الجغخافيا بكمية التخبية.لج

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
بالقاىخة جامعة 

 األزىخ

 
مشاىج وشخق تجريذ 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 
 م27/2/2718

47 
أشخف حدغ عمي 

 حدغ سخور

أثاااخ اساااتخجام القراااز اإللكتخونياااة فاااي تاااجريذ 
الجراسااااات االجتساعيااااة عمااااي التحراااايل السعخفااااي 

خ الشاقااج لااجي تبلميااح الرااف الثاااني وتشسيااة التفكياا
 اإلعجادي.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 

 م28/12/2717

41 
سحخ عبج ع دمحم 

 أحسج

فاعمية بخناامج قاائع عماى نطخياة الاتعمع االجتسااعي  
اساات االجتساعياة باستخجام خخائ  الدامػك فاي الجر 

عمااى التحراايل السعخفااي وتشسيااة ميااارات التػاصاال 
االجتسااعي والكاايع االجتساعيااة لاجى التبلميااح الرااع 

 بالحمقة اإلعجادية.

كمية  الجكتػراه
التخبية جامعة 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"

 السشاقذةتاريخ 
 م17/12/2717
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

42 
داليا عبج السػجػد 

 عمي حدغ
بخنامج مقتخح لتشسية الػعي الدياسي لصفل ما 

 قبل السجرسة باستخجام بحػث الفعل.

الساجدتيخ كمية 
رياض األشفال 
 جامعة أسيػا

 السشاقذةتاريخ  تخز تخبية الصفل
 م25/17/2717

43 
دمحم عبجه دمحم 

 حديغ

فعاليااة اسااتخجام السااجخل الجسااالي فااي تااجريذ 
ية بعس ميارات الجراسات االجتساعية عمي تشس

التخياال والاااػعي البيئاااي لااجي تبلمياااح السخحماااة 
 اإلعجادية.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 

 م24/17/2717

44 
آمال سميسان حامج 

 أحسج

فاعمياااة اساااتخجام الاااشطع الخبياااخة فاااي تاااجريذ 
عيااة عمااي اكتداااب السفاااليع الجراسااات االجتسا

وتشسياااة التفكياااخ الشاقاااج لاااجي تبلمياااح الراااف 
 الدادس االبتجائي.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 

 م12/17/2717

45 
نجبلء مدعػد عبج 

 الباقي أحسج

اساااااات أثاااااخ األ ااااااني الػششياااااة فاااااي تاااااجريذ الجر 
االجتساعيااة عمااي تشسيااة بعااس السفاااليع الدياسااية 

 والػعي الدياسي لجي تبلميح السخحمة االبتجائية.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
بقشا جامعة 
 جشػب الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "التاريخ"
 السشاقذةتاريخ 
 م17/8/2717

46 
دمحم العدب حدغ 

   عمي

قاااائع عماااى خح فاااي الجغخافياااا مقتااا بخناااامج "فعالياااة
البشائية االجتساعية لتشسية بعاس السفااليع والاػعي 
بفكااخة الػحااجة االقترااادية العخبيااة لصاابلب السخحمااة 

 "الثانػية التجارية

 الجكتػراه
كمية التخبية 
بقشا جامعة 
 جشػب الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا
 السشاقذةتاريخ 
 م19/7/2717

47 
عرام محسػد 

 أحسج

وحااجة مقتخحااة فاااي التاااريخ قائساااة عمااي األزماااات "
لتشسياااة بعاااس مياااارات اتخااااذ القاااخار لاااجي تبلمياااح 

 "السخحمة اإلعجادية

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
جامعة عيغ 

 شسذ

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "التاريخ"
 السشاقذةتاريخ 
 م13/7/2717

48 
محسػد أنػر 

 بج الحافظسػيفي ع

فاعميااة بخناااامج قاااائع عماااى الخساااػم الستحخكاااة فاااي 
تحمياااال القزااااايا لتشسيااااة مياااارات  تاااجريذ التاااااريخ

لااجى تبلميااح السخحمااة  التفكيااخ البرااخي الدياسااية و 
 اإلعجادية

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة أسيػا

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "التاريخ"
 السشاقذةتاريخ 
 م25/5/2717

49 
أيسغ صبلح مػسي 

 حديغ

استخجام الصخيقة السعسمية السعدزة بالػسائ  فاعمية 
الستعاااجدة فاااي تاااجريذ مقاااخر أساسااايات اليشجساااة 
الكيخبيااااة عمااااي تشسيااااة بعااااس السفاااااليع العمسيااااة 
والسيارات العسمية لجي شبلب الرف األول الثاانػي 

 الرشاعي.

 الساجدتيخ
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

يذ مشاىج وشخق تجر 
 "التعميع الرشاعي"

 السشاقذةتاريخ 
 م29/3/2717
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

57 
دمحم عبج البله دمحم 

 دمحم

 2.7فاعميااة اسااتخجام بعااس أدوات الػيااب 
لتاااجريذ مقااااخر مبااااادئ اإللكتخونيااااات فااااي 
إكدااااااااااب مياااااااااارات تػصااااااااايل العشاصاااااااااخ 

 .كمية التعميع الرشاعياإللكتخونية لصبلب 
 

 الساجدتيخ
كمية التعميع 
 –الرشاعي 

 جامعة سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 "التعميع الرشاعي"

 السشاقذةتاريخ 
 م27/12/2716

51 
مشال صبلح 

 رمزان عبج الخحيع

 فااايفاعمياااة تاااجريذ وحاااجة تعميسياااة مقتخحاااة 
األحاجاث ماجخل ضػء  في االجتساعيةالجراسات 
مفااليع و  الاػششي االنتسااءعماى تشسياة الجارية 
 اإلعجادية .لجى تبلميح السخحمة  الفكخي األمغ 

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 

 م26/12/2716

52 
سيخ الديج أحسج 

 عبج السجيج

التعمع  فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح قائع عمى
الحاتي باستخجام السػديػالت اإللكتخونية عماى 
تصاػيخ الكفاياات التجريدااية لاجى معمساي عمااع 

 ذ.الشف

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
السشاقذة تاريخ  "عمع الشفذ"

 م22/12/2716

53 
عبج الشاصخ أحسج 
 أحسج عبج الخحيع

لػسااائ  فاعميااة بخنااامج مقتااخح باسااتخجام ا
الستعجدة قائع عمى البشائياة االجتساعياة فاي 
تااااااجريذ الجغخافيااااااا عمااااااى تشسيااااااة بعااااااس 
 السفاااليع والسيااارات البيئيااة والااػعي البيئااي

 .لجى شبلب التعميع الثانػي األزىخي 

الجكتػراه كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 السشاقذةتاريخ  "الجغخافيا"
 م6/9/2716

 مجمذ كمية

 أحسج سيج دمحم دمحم 54

فاعميااة تااجريذ وحاااجة مقتخحااة فااي الجراساااات 
االجتساعياااة باساااتخجام ماااجخل الغخائاااب معااادزة 
بالػسائ  الفائقة في التحرايل وتشسياة التفكياخ 

 التأممي لجي تبلميح الرف الثاني اإلعجادي.

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
لجراسات االجتساعية ا

 "الجغخافيا"
السشاقذة تاريخ 

 م6/8/2716

55 
عمياء عباس دمحم 

 حدب

فاعمية بخنامج إثخائي في الجراسات االجتساعية 
قائع عمى مذخوعات التعمع الخاجمي فاي تشسياة 
الااااػعي البيئااااي والسيااااارات الحياتيااااة لتبلميااااح 

 .الرف األول اإلعجادي

الجكتػراه كمية 
جامعة  –التخبية 

 السشيا

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
السشاقذة تاريخ 

 م3/8/2716

56 
ىذام عاشف أحسج 

 عمي

لتشااػع الثقااافي فااي مااشيج التاااريخ وتاااأثيخه ا
عماااى بعااااس الكااايع لااااجى معمساااي وتبلميااااح 

 (بحث إجخائي) الرف الثاني اإلعجادي

الجكتػراه كمية 
جامعة  –التخبية 

 عيغ شسذ

خق تجريذ مشاىج وش
الجراسات االجتساعية 

 "التاريخ"
السشاقذة تاريخ 
 م21/7/2716
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

57 
ريع تسام خديع 

 أبػدىب

فاعمية اساتخجام بعاس اساتخاتيجيات الاتعمع الساشطع 
ذاتيااًا فااي تااجريذ عمااع الااشفذ عمااي تشسيااة التفكيااخ 
التااأممي والتحرااايل السعخفااي لاااجي شاابلب السخحماااة 

 الثانػية .

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
السشاقذة تاريخ  "عمع الشفذ"

 م1/6/2716

58 
إيسان شخقاوي عبج 

 الخحيع أحسج

فاعمياااة بخناااامج مقتاااخح قاااائع عماااى الاااتعمع الاااحاتي 
باسااتخجام الػساااائ  الفائقااة فاااي تااجريذ الجغخافياااا 
عمي التحريل والػعي بالتغيخ السشااخي واستذاخاف 

 الثانػية. السدتقبل لجى شبلب السخحمة

الجكتػراه كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 السشاقذةتاريخ 
 م26/4/2716

59 
خزخ أحسج بكخ 

 عبج البله

اسااااااتخجام الصخيقااااااة السعسميااااااة السعاااااادزة "فاعميااااااة 
بالسحاكاااة عبااخ الػيااب فااي تشسيااة ميااارات صاايانة 

لسذااااكبلت لااااجي شاااابلب األجيااادة التعميسيااااة وحاااال ا
 ".الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 "الحاسب ا لي"

تاريخ السشاقذة 
 م28/12/2715

 

67 
وفاء دمحم سيج 

 عثسان

اعمياااة اساااتخجام مداااخح العاااخائذ فاااي تشفياااح ف
مااشيج حقااي ألعااب وأتعمااع وأبتكااخ عمااى تشسيااة 

س السفاااليع االجتساعيااة والكاايع األخبلقيااة بعاا
 لجى أشفال الخوضة.

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
تاريخ السشاقذة  "رياض أشفال"

 م19/12/2715
 

61 
أسساء ىاتػر ىسام 

 ميخان

تقاااػيع أداء السعمساااات فاااي تشفياااح ماااشيج حقاااي 
مياة ألعب وأتعمع وأبتكخ في ضاػء السعااييخ القػ 

 لخياض األشفال في مرخ".

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 "رياض أشفال"

تاريخ السشاقذة 
 م21/11/2715

 

62 
شيساء حديغ 
 متػلي خميل

استخجام بخمجية فاي التخبياة السخورياة "فاعمية 
عمااي تشسيااة بعااس السفاااليع والااػعي السااخوري 

 لصفل الخوضة.

 الساجدتيخ كمية
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
 "رياض أشفال"

تاريخ السشاقذة 
 م24/17/2715

 

63 
مخوة سيج أحسج 

 شيصاوي 

أثاااخ اساااتخجام اساااتخاتيجية عطاااع الداااسكة فاااي 
تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااي التحراايل 
السعخفي وتشسية التفكياخ التباعاجي لاجي تبلمياح 

 الرف األول اإلعجادي .

كمية الساجدتيخ 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"

تاريخ السشاقذة 
 م26/7/2715

 

64 
دمحم محسػد عبج 
 العال سقاو

 أثاااخ اساااتخجام بعاااس اساااتخاتيجيات نطخياااة تخياااد

(TRIZ)  عمااي تشسيااة  الجغخافيااا فااي تااجريذ
السفاااليع والتفكيااخ الشاقااج لااجي شاابلب الرااف األول 

 .الثانػي األزىخي 

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "الجغخافيا"
 تاريخ السشاقذة

 م27/9/2714
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  ؽشاسى انجب و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 ربسَخ ادلُبقشخ  انزخصص

65 
شيساء مكي دمحم 

 أحسج

فاي ضاػء  مقخر التااريخ فاعمية وحجة مقتخحة في
يشاااايخ لتشسياااة أساااذ السذااااركة  25أبعااااد ثاااػرة 

الاػششي لاجى تبلمياح الراف   الدياساية واالنتسااء
 األول اإلعجادي

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 أسيػا

مشاىج وشخق تجريذ 
جتساعية الجراسات اال

 "التاريخ"
تاريخ السشاقذة 

 م8/8/2714

66 
رمزان ىجىج عبج 

 الحميع عثسان

تاجريذ  فاي نساػذج التقراي الجسااعي ثاخأ
وتشسيااة التفكيااخ  التحراايل عمااى التاااريخ

 .الجساعي لجى شبلب السخحمة الثانػية

الساجدتيخ كمية 
 –التخبية بقشا 

جامعة جشػب 
 الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
الجراسات االجتساعية 

 "التاريخ"
السشاقذة  تاريخ
 م28/9/2713

67 
سارة عبج الدتار 
 الراوي أحسج

فاعميااااة اسااااتخاتيجية التداااااؤل الااااحاتي فااااي 
تااجريذ التاااريخ عمااي تشسيااة بعااس ميااارات 
التفكيااااخ التااااأممي والتحراااايل لااااجي شاااابلب 

 الرف األول الثانػي.

الساجدتيخ كمية 
التخبية بالغخدقة 

جامعة جشػب  –
 الػادي

مشاىج وشخق تجريذ 
االجتساعية الجراسات 

تاريخ السشاقذة  "التاريخ"
 م16/2/2713

68 
ىيثع عاشف حدغ 

 عمي

فاعمياااة بخناااامج تاااجريبي قاااائع عماااي الاااتعمع 
الااااااحاتي عمااااااي تشسيااااااة بعااااااس الكفايااااااات 
االلكتخونيااة فااي الجراسااات االجتساعيااة لااجي 

 الصبلب السعمسيغ.

الساجدتيخ كمية 
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

مشاىج وشخق تجريذ 
الجتساعية الجراسات ا

تاريخ السشاقذة  "الجغخافيا"
 م 18/7/2712

 

 يف االششاف ػهُهب: متذ ادلشبسكخسسبئم ػهًُخ  (ه )

في التخبية تخرز مشاىج وشخق التجريذ  (الساجدتيخ و الجكتػراه) بالخسائل العمسيةبيان   -
 عمييع: شاركت في االشخاف عمييع ، وتع مشحيع الجرجةوالحيغ 

 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

  ربسَخ ادلُؼ ربسَخ انزسغُم

1 
والء دمحم أحسج 

 فخ مي

أثخ استخجام األلعاب اإللكتخونية السبتكخة في تشفياح 
مااااشيج رياااااض األشفااااال عمااااى اكتداااااب السفاااااليع 
 الجغخافية واالنتساء الػششي لجى أشفال الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م14/5/2719

 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2721
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

  ربسَخ ادلُؼ ربسَخ انزسغُم

فييع  مخيع شيجي 2
 إبخاليع

 باستخجام الرحية التخبية في إثخائي بخنامج فاعمية
 الجوائاااااااي الػعاااااااي تشسياااااااة عمااااى الداااامػك خااااخائ 

 .الخوضاااة أشفاااال لااااجى الرحيااااة والعااااادات

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال

 تدجيلتاريخ ال
 م16/2/2727

 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2721

صفاء كامل فخج  3
 ع سعيج

فاعمية بخنامج مقتخح في التخبية السػسيكية قاائع 
سااااتخجام اباالجتساعيااااة عمااااى الشطخيااااة البشائيااااة 

عمى تشسية مياارات قاخاءة   POSSEستخاتيجية ا
وتجوياااغ وعاادف الشػتااة السػساايكية لااجي شالبااات 

 .التخبية فال بكميةرياض األش  شعبة

 الجكتػراه
كمية التخبية 
 جامعة سػىاج

 
 تاريخ التدجيل

 م16/1/2718
 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2721

4 

 ردن مداعج
 معجب مخزوق 

 السصيخي 
 (وافج كػيتي)

 -السعكاػس) الخماي  الاتعمع نسصي اختبلف أثخ
 عماى االجتساعية الجراسات تجريذ في( السخن 

 لجي التػليجي لتفكيخا ميارات وتشسية التحريل
 .بالكػيت الستػسصة السخحمة تبلميح

 الجكتػراه
كمية التخبية 
جامعة 
 سػىاج

 تاريخ التدجيل
 م31/5/2717

 مجمذ كمية
 تاريخ السشق
 م2721

5 
ىالة صبلح 
إبخاليع عبج 

   الخحيع

أثااخ اسااتخجام اسااتخاتيجية الااتعمع السدااتشج إلااي 
الاااااجما  فاااااي الجراساااااات االجتساعياااااة عماااااي 

يل وتشسية ميارات التفكيخ فػق السعخفي التحر
 .لجي تبلميح السخحمة اإلعجادية

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م17/5/2716

 مجمذ كمية
 تاريخ السشق
 م2727

6 
مجحت حديغ 

 فخاج دمحم

الاتعمع الساجمج القاائع عمااي أدوات  فاعمياة اساتخجام
فاااي تاااجريذ السحاساابة السالياااة عماااي  2.7الػيااب 

 اسااااااتخجام البااااااخامج اراتميااااااوتشسيااااااة  التحراااااايل
 .السحاسبية لجي شبلب التعميع الثانػي التجاري 

 الساجدتيخ
 تاريخ التدجيل

 م13/6/2717
 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2727

7 
شادية إسساعيل 
 عبج الكخيع دمحم

فاعمية بخنامج مقتخح قائع عماي بعاس أنذاصة 
تشػيااع التااجريذ فااي تشسيااة السفاااليع العمسيااة 

 ساسية لجي أشفال الخوضة.وعسميات العمع األ

 الساجدتيخ
 

 تاريخ التدجيل
 م9/6/2715

 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2719

 

8 
سحخ عبج ع دمحم 

 أحسج

فاعميااااة بخنااااامج قااااائع عمااااى نطخيااااة الااااتعمع 
االجتساااااعي  باسااااتخجام خااااخائ  الداااامػك فااااي 
الجراسات االجتساعياة عماى التحرايل السعخفاي 

عي والكااايع وتشسياااة مياااارات التػاصااال االجتساااا
االجتساعيااااة لااااجى التبلميااااح الرااااع بالحمقااااة 

 اإلعجادية.

 الجكتػراه

 تاريخ التدجيل
 م13/5/2712

 مجمذ كمية
 تاريخ السشق
 م2718
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

  ربسَخ ادلُؼ ربسَخ انزسغُم

مشال صبلح  9
 رمزان عبج الخحيع

الجراساات  فيفاعمية تجريذ وحجة تعميسية مقتخحة 
األحجاث الجارياة عماى مجخل ضػء  في االجتساعية

لاجى  الفكخي مفاليع األمغ و  لػششيا االنتساءتشسية 
 اإلعجادية.تبلميح السخحمة 

 الساجدتيخ
 تاريخ التدجيل

 م11/7/2715
 مجمذ كمية

 تاريخ السشق
 م2717

 

17 
عبج الشاصخ أحسج 
 أحسج عبج الخحيع

فاعميااااة بخنااااامج مقتااااخح باسااااتخجام الػسااااائ  
الستعااجدة قااائع عمااى البشائيااة االجتساعيااة فااي 

شسيااة بعااس السفاااليع تااجريذ الجغخافيااا عمااى ت
لااجى شاابلب  والسيااارات البيئيااة والااػعي البيئااي

 .التعميع الثانػي األزىخي 

 الجكتػراه

 تاريخ التدجيل
 م13/12/2717

 مجمذ كمية
السشق تاريخ 

 م2716

11 
أحسج سيج دمحم 

 دمحم

فاعميااة تااجريذ وحااجة مقتخحااة فااي الجراسااات 
االجتساعياااة باساااتخجام ماااجخل الغخائاااب معااادزة 

الفائقة في التحريل وتشسياة التفكياخ بالػسائ  
 التأممي لجي تبلميح الرف الثاني اإلعجادي.

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م14/3/2715

 مجمذ كمية

السشق تاريخ 
 م2716

 

12 
ريع تسام خديع 

 أبػدىب

فاعمياااة اساااتخجام بعاااس اساااتخاتيجيات الاااتعمع 
السااشطع ذاتياااًا فااي تاااجريذ عمااع الاااشفذ عماااي 

أممي والتحريل السعخفي لاجي تشسية التفكيخ الت
 شبلب السخحمة الثانػية.

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م12/7/2714

 مجمذ كمية
السشق تاريخ 

 م2716

13 
إيسان شخقاوي 
 عبج الخحيع أحسج

فاعمية بخنامج مقتخح قاائع عماى الاتعمع الاحاتي 
باستخجام الػسائ  الفائقة في تجريذ الجغخافيا 

يخ السشاااااخي عمااااي التحراااايل والااااػعي بااااالتغ
واستذااااخاف السدااااتقبل لااااجى شاااابلب السخحمااااة 

 الثانػية.

 الجكتػراه

 تاريخ التدجيل
 م13/12/2717

 مجمذ كمية
السشق تاريخ 

 م2716

14 
وفاء دمحم سيج 

 عثسان

اعمياة اساتخجام مدااخح العاخائذ فاي تشفيااح ف
مشيج حقي ألعب وأتعمع وأبتكاخ عماى تشسياة 
بعاااااااس السفااااااااليع االجتساعياااااااة والكااااااايع 

 قية لجى أشفال الخوضة.األخبل

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م12/1/2713

 مجمذ كمية
السشق تاريخ 

 م2715

15 
أسساء ىاتػر 
 ىسام ميخان

"تقااػيع أداء السعمسااات فااي تشفيااح مااشيج حقااي 
ألعب وأتعمع وأبتكخ في ضػء السعااييخ القػمياة 

 لخياض األشفال في مرخ".
 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م13/5/2712

 كمية مجمذ

السشق تاريخ 
 م2715
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

  ربسَخ ادلُؼ ربسَخ انزسغُم

16 
مخوة سيج أحسج 

 شيصاوي 

أثخ استخجام استخاتيجية عطاع الداسكة فاي تاجريذ 
الجراسااااات االجتساعيااااة عمااااي التحراااايل السعخفااااي 
وتشسية التفكيخ التباعجي لجي تبلمياح الراف األول 

 اإلعجادي.

 الساجدتيخ
 تاريخ التدجيل

 م9/9/2712
 مجمذ كمية

السشق تاريخ 
 م2715
 

17 
 محسػد عبج دمحم

 العال سقاو

 أثااخ اساااتخجام بعاااس اساااتخاتيجيات نطخياااة تخياااد

(TRIZ)  عماااي تشسياااة  الجغخافياااا فاااي تاااجريذ
السفااليع والتفكيااخ الشاقاج لااجي شابلب الرااف األول 

 .الثانػي األزىخي 

 الساجدتيخ
 التدجيلتاريخ 

 م13/7/2711
 مجمذ كمية

تاريخ السشق 
 م2714

18 
دمحم بخيت الديج 

 أحسج

أدوات الجيل الثاني  فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمي
 تجريذ الجراسات االجتساعية في لمتعمع اإللكتخوني

 سػاجياةب الاػعي وتشسياة التحرايل السعخفاي عماي

والتفكياخ السدااتقبمي لاجي تبلميااح  الكاػارث البذاخية
 .الحمقة اإلعجادية

 الجكتػراه

 تاريخ التدجيل
 م13/7/2711

 مجمذ كمية
 تاريخ السشق
 م2713

19 
سحخ عبج ع دمحم 

 أحسج

خخائ  الحىشية السعادزة بالػساائ  فاعمية استخجام ال
الستعااجدة فااي تااجريذ الجراسااات االجتساعيااة عمااي 
التحريل السعخفي وتشسية التفكياخ االساتجاللي لاجي 

 تبلميح السخحمة اإلعجادية.

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م14/5/2717

 مجمذ كمية

 السشقتاريخ 
 م2711

27 
دمحم بخيت الديج 

 أحسج

ع التػلياااجي فاااي تاااجريذ أثاااخ اساااتخجام نساااػذج الاااتعم
الجغخافياااا عماااى التحرااايل السعخفاااي وتشسياااة الاااػعي 
 بالكػارث الصبيعية لجى شبلب الرف األول الثانػي.

 الساجدتيخ

 تاريخ التدجيل
 م14/11/2777

 مجمذ كمية

تاريخ السشق 
 م 2717

 

 بيان بالخسائل العمسية )الساجدتيخ والجكتػراه( في التخبية تخرز مشاىج وشخق التجريذ -
 والحيغ شاركت في االشخاف عمييع ولع تتع مشاقذتيع حتى تاريخو:

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 يالؽظبد 

1 
والء عبجه محسػد 

 رشػان

فاعميااة بخنااامج تااجريبي مقتااخح فااي ضااػء الشطخيااة التػاصاامية 
باساااااتخجام حدماااااة إلكتخونياااااة قائساااااة عماااااى لغتاااااي البخمجاااااة 

Scratch وAlice عاااس الكفاياااات التكشػلػجياااة فاااي تشسياااة ب
 .والتقبل التكشػلػجي لجى معمسات السدتقبل بخياض األشفال

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 

رياض تجريذ 
 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م14/6/2721

 مجمذ كمية

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/21463/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/311389/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/311389/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/311389/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/103441/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/103441/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/171102/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/171102/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/21541/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/21541/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/149906/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/149906/posts
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 يالؽظبد 

2 
سعيج دمحم نػران 

 ميشى

فاعمية بخنامج مقتخح قائع عماى الساجخل االندااني فاي 
لتػاصاال الحزاااري تااجريذ التاااريخ عمااى تشسيااة أبعاااد ا

 واليػية الثقافية لجى شبلب السخحمة الثانػية(

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 

الجراسات تجريذ 
االجتساعية 
 )التاريخ(

 تاريخ التدجيل
 م14/6/2721

 مجمذ كمية

3 
ىاجخ  أحسج محسػد 

 عبجالفتاح

فاعميااة بخنااامج مقتااخح قااائع عمااى أنذااصة التػكاتدااػ 
لعقااال والسياااارات اليابانياااة فاااي تشسياااة بعاااس عاااادات ا

 الشاعسة لجى شفل الخوضة

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 

رياض تجريذ 
 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م11/4/2721

 مجمذ كمية

4 

نجبلء مدعػد عبج 
فاعمياة بخناامج مقتااخح فاي الجراسااات االجتساعياة قااائع  حسجأالباقي 

عمى التجريذ الػاقعي لتشسياة الجافعياة العقمياة وثقافاة 
 جى تبلميح السخحمة اإلعجادية.الجيسقخاشية ل

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 

الجراسات تجريذ 
االجتساعية 
 )الجغخافيا(

 تاريخ التدجيل
 م16/2/2721

 مجمذ كمية

5 

لسياء أحسج 
 اسساعيل

بخنااامج تااجريبي مقتااخح باسااتخجام بيئااة تعمااع افتخاضااية 
لتشسيااة الكفايااات السيشيااة لسعمسااة رياااض األشفااال فااي 

 يج الججيجضػء متصمبات السش

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 

رياض تجريذ 
 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م12/5/2727

 مجمذ كمية

6 

فيج عجنان يػسف 
 مجلل القحصاني

فاعميااة بخنااامج مقتااخح فااى التخبيااة الفشيااة باساااتخجام 
الاخحبلت عبااخ الػيااب لتشسيااة التااحوق الفشااي والسيااارات 

 لكػيت.الحياتية لجى تبلميح السخحمة الستػسصة بجولة ا

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 

التخبية تجريذ 
 الفشية

 تاريخ التدجيل
 م12/11/2719

 مجمذ كمية

7 

 مشى دمحم خميفة
بخنامج مقتخح قائع عماى اساتخجام الستحاف االفتخاضاي 
في تشسية السفاليع الداياحية واالساتستاع باالتعمع لاجى 

 شفل الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 

رياض تجريذ 
 األشفال

 

 يخ التدجيلتار 
 م15/17/2719

 مجمذ كمية

8 
مبارك حديغ بخجذ 

 بخجذ السثبل

مفتػحاة السراجر واساعة االنتذاار  السقاخرات"اساتخجام 
في تشسية  الكفايات التعميسية والسعتقجات السيشية لجى 

 ."معمسي الحاسب ا لي بجولة الكػيت

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 
تجريذ الحاسب 

 ا لي

 تاريخ التدجيل
 م15/17/2719

 مجمذ كمية
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػُىاٌ انشسبنخ  االسى و
انذسعخ 
 انؼهًُخ

 يالؽظبد 

9 
مخفت عبج الحكع 

 أحسج دمحم

ثااخ اسااتخجام اسااتخاتيجية التخياال السػجااو فااي تشفيااح مااشيج أ
رياض األشفال عمى اكتداب السفااليع الجغخافياة والسياارات 

 الفشية لجى شفل الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م14/5/2719

 مجمذ كمية

17 
دمحم أحسج  أسساء

 عبج الحسيج

أثخ تشفيح مشيج متعجد التخررات باساتخجام بعاس نسااذج 
كاجان التعميسية عمى تشسياة السياارات الحياتياة لاجى أشفاال 

 الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م14/5/2719

 مجمذ كمية

11 
مخوة سيج أحسج 
 الديج شيصاوي 

لسعمػمااات الجغخافيااة فااي تااجريذ مقااخر أثااخ اسااتخجام نطااع ا
الخخائ  العسمية عمي تشسية ميارات قخاءة الخخيصاة والتفكياخ 
السكاني والحذ الجغخافي لجي شبلب شعبة الجغخافيا بكمياة 

 التخبية.

 الجكتػراه
مشاىج وشخق 
تجريذ الجراسات 
االجتساعية 
 )الجغخافيا(

 تاريخ التدجيل
 م18/12/2718

 مجمذ كمية

12 
ي عبج ىجي عم

 الشعيع

أثخ استخجام استخاتيجية الخؤوس السخقسة في تشفياح أنذاصة 
كتااب "اكتذاف" عماي تشسياة بعاس مياارات التفكياخ التااأممي 

 والسفاليع البيئية لجي أشفال الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال

 تاريخ التدجيل
 م27/11/2718

 مجمذ كمية

13 
إليام أحسج خمف 

 ع
اسااتخجام أنذااصة إثخائيااة عمااي تشسيااة التخياال واالنتساااء أثااخ 

 الػششي لجي شفل الخوضة.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ رياض 

 األشفال
 

 تاريخ التدجيل
 م37/4/2718

 مجمذ كمية

14 
عبلء محسػد عبج 
 الخحسغ عبج السجيج

فعاليااة اسااتخجام الااشطع الخبيااخة فااي تااجريذ الجغخافيااا 
خ اإلباجاعي والتحرايل لاجي عمي تشسياة مياارات التفكيا

 شالبات الرف الثاني اإلعجادي األزىخي.

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
تجريذ دراسات 

 اجتساعية

 م 2712
قشا جامعة جشػب 

 الػادي

15 
مرصفي عبج 
 الحسيج الديج دمحم

أثاااخ اساااتخجام اساااتخاتيجية فاااخق التحرااايل الصبلبياااة 
السعاادزة بالػسااائ  الفائقااة فاااي تااجريذ القااخاءة عماااي 

لتحريل السعخفي وميارات الفياع القخائاي لاجي تبلمياح ا
 الحمقة اإلعجادية .

 

 الساجدتيخ
مشاىج وشخق 
 تجريذ لغة عخبية

 تاريخ التدجيل
 م12/1/2717
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

تخرز مشاىج  بيان بأسساء بالصبلب السقيجيغ لجرجة الساجدتيخ أو الجكتػراه في التخبية -
 يع حتى تاريخو:وشخق التجريذ والحيغ أشخفت عمييع ولع يتع تدجيم

 

 يالؽظبد  انذسعخ انؼهًُخ ربسَخ انقُذ  االسى  و

ماجدتيخ مشاىج وشخق تجريذ  م29/4/2721 ابتدام بييج عبج الحسيج أحسج  1
  الحاسب ا لي

ماجدتيخ مشاىج وشخق تجريذ المغة  م29/4/2721 شيساء دمحم أحسج قاسع 2
  العخبية

 

 كزت يُشىسح وذلب سقى إَذاع: (و )
السياارات الػضيفياة فاي تاجريذ الجغخافياا فاي عراخ السعمػماتياة (: 2779باج المصياف دمحم عساخان )خالج ع 1

 "، القاىخة: العمع واإليسان لمشذخ والتػزيع."رؤى تشطيخية وتصبيكية

 26362/2668رقم اإليداع:                

 –االلكتخوناااي  –الاااحاتي أسااااليب الاااتعمع " (: 2779خالاااج عباااج المصياااف دمحم عساااخانط وحدااايغ شاااو عصاااا ) 2

 ، القاىخة: العمع واإليسان لمشذخ والتػزيع.التعاوني رؤى تخبػية معاصخة

 23685/2668رقم اإليداع:            

تقشيات تعميع الجراسات االجتساعية وتعمسيا فاي عراخ السعمػماات (: 2712خالج عبج المصيف دمحم عسخان ) 3

 عسان: الػراق لمشذخ والتػزيع. -األردن، وثػرة االتراالت رؤى تخبػية معاصخة

 376/1/2612رقم اإليداع:           
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

تصبيقااات الجياال الثاااني لمتعماايع اإللكتخونااي، (: 2715خالااج عبااج المصيااف دمحم عسااخان ادمحم بخياات الداايج ) 4

 .التػزيعردن: دار السشاىج لمشذخ و ، األ رؤية في تػضيف الشطخية التػاصمية في تعميع الجراسات االجتساعية

 5115/16/2614رقم اإليداع لدي دائرة املكتبة الوطنية:           

 

ب
ً
 :األَشطخ اجلبيؼُخ وخذيخ اجلبيؼخ واجملزًغ :خبيس

 إداسح انىؽذاد اخلبصخ ثبنقسى وانكهُخ واجلبيؼخ: (أ )

 الي.ة، بتسػيل مغ إدارة السذخوعات بػزارة التعميع العدعع وتصػيخ الفاعمية التعميسمجيخ مذخوع  1

 عزػ صشجوق التكافل السخكدي عمي مدتػي الجامعة. 

م وحتااى 27/9/2714مشااح  سااػىاج جامعااة – التخبيااة بكميااةواالعتساااد  الجااػدة ضااسان ػحااجةالتشفيااحي ل سااجيخال 2
 تاريخو .

مشاح  ساػىاج جامعاة  - التخبياة بكمياة )الكيااس والتقاػيع( واالمتحاناات الصبلب تقػيع نطع تصػيخ لػحجة التشفيحي السجيخ 3
 م وحتى تاريخو .18/9/2713

مشاااح ساااػىاج السذاااخف التشفياااحي لسذاااخوع تشسياااة قاااجرات أعزااااء ىيئاااة التاااجريذ والكياااادات الجامعياااة بجامعاااة  4
 .م2718م وحتى 2776

م ، والعااام 2714 – 2713عزااػ مجمااذ تأديااب كميااة التخبيااة الخياضااية جامعااة سااػىاج خاابلل العااام الجااامعي  5
 م .2715 -2714الجامعي 

 م.2714م إلي 2717عزػ مخكد خجمة السجتسع وتشسية البيئة بجامعة سػىاج خبلل الفتخة مغ  6

 م.2715م وحتى 2713مشح  سػىاج بجامعة واالمتحانات الصبلب تقػيع نطع تصػيخ بسخكد والتقػيع الكياس مدتذار 7
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ق االمتحانية بالجامعة )فيسا عجا كمية التخبية(.محكع متخرز في تصػيخ نطع تقػيع الصبلب واالمتحانات لجسيع األورا 8

 م.2715 – 2714جامعة سػىاج لمعام الجامعي  –عزػ وأميغ مجمذ كمية التخبية  9

 م وحتى تاريخو.1/1/2711جامعة سػىاج مشح  –عزػ مجمذ قدع السشاىج وشخق التجريذ بكمية التخبية  17
 

 م وحتى تاريخو.18/9/2713جامعة سػىاج مشح  –تخبية عزػ لجشة التعميع وشئػن الصبلب بكمية ال 11

 .م2717/2711 الجامعي لمعام بدػىاج التخبية بكمية العمسية واألجيدة السختبخات لجشة عزػ 12

 م.2712/2713جامعة سػىاج لمعام الجامعي  –عزػ لجشة السكتبات بكمية التخبية  13

م وحتاااى العاااام 2711مشاااح  ساااػىاج جامعاااة – التخبياااة كمياااةب االساااتخاتيجي لتخصاااي مجماااذ إدارة وحاااجة ا عزاااػ 14
 م.2715/ 2714الجامعي 

 .سػىاج جامعةكمية التخبية ب اإلدارية السعمػمات نطع تصػيخ مذخوع مشدق 15

 .م2714حتى ديدسبخ  سػىاج بجامعة اإللكتخونية البػابة بسذخوع عزػ 16

، والثالثاة، والخابعااة، الثانيااة السخحماة) العااالي باالتعميع لبلعتساااد والتأىيال السدااتسخ التصاػيخ مذااخوع إدارة بسجماذ عزاػ 17
 .سػىاج جامعة – التخبية بكمية CIQAP( والخامدة

 لمعاااامبكمياااة التخبياااة بداااػىاج  الجغخافياااا والتااااريخ والجراساااات االجتساعياااة شاااعب الكمياااة التالياااة: مشداااق بخناااامج 18
 .م2779/ 2778 وحتى م،2777/ 2776 الجامعي

 بهًخ يف يششوػبد رطىَش انزؼهُى انؼبيل وادلششوػبد األخشي جببيؼخ سىهبط:ادلس (ة )

تع الحرػل عمي مذخوع دعع وتصػيخ الفاعمية التعميسة وتع االنتياء مشو وتدميسو إلدارة السذخوعات بػزارة  1
 م.2721/ 4/  17التعميع العالي يػم الدبت السػافق 

قبػل السذخوع مبجئًيا، تسييجا العتساده والسػافقة عمي البجء في  إعجاد مذخوع الفاعمية التعميسية ، وتع 2
 تشفيحه بالكمية.
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

مذخوع تأىيل معمسي مجارس محافطة سػىاج  يخ السؤىميغ تخبػًيا باالشتخاك بيغ كمية التخبية جامعة  3
 .سػىاج وأكاديسية السعمع فخع سػىاج )تست السذاركة كسجرب في السذخوع(

 بسجمذ وعزػ - بالسذخوع تشفيحي عزػتست السذاركة ك: )بدػىاج التخبية بكمية دةالجػ  ضسان مذخوع 4
بخنامج شعب الكمية التالية: الجغخافيا والتاريخ والجراسات  بخنامج ومشدق – بالكمية الجػدة تػكيج وحجة إدارة

 فعالية لجشة وعزػ – بالكمية الجػدة تػكيج بػحجة االستخاتيحي التخصي  لجشة وعزػ – بالكميةاالجتساعية 
 (.بالكمية الجػدة تػكيج بػحجة والتحديغ الجػدة إدارة

( والثالثة والخابعة والخامدة الثانية السخحمة) العالي بالتعميع لبلعتساد والتأىيل السدتسخ التصػيخ مذخوع 5
CIQAP1, 2, 3, 4, 5 (.السذخوع إدارة بسجمذ عزػ: )سػىاج جامعة – التخبية بكمية 

 عمى التخبية كمية شبلب تجريب في السذاركة( : ) ICDL) عمى لمحرػل التخبية كمية شبلب تأىيل مذخوع 6
 ((.ICDL) الكسبيػتخ لكيادة الجولية الخخرة عمى لمحرػل السؤىمة البخامج

 بكمية مسذخوعل كعزػ)تست السذاركة (: MIS) سػىاج بجامعة اإلدارية السعمػمات نطع تصػيخ  مذخوع 7
 .(ػىاجبد التخبية

 بكمية التقػيع نطع تصػيخ ػحجةل سجيخ)تست السذاركة ك: (DSASP) واالمتحانات الصبلب تقػيع نطع تصػيخ مذخوع 8
 .(سػىاج جامعة – التخبية

 .(بدػىاج التخبية بكمية السذخوع)عزػ تشفيحي بمجشة تشديق : سػىاج بجامعة اإللكتخونية البػابة مذخوع 9

 ومعاوني الكمية شبلب تجريب في كسجرب السذاركة تتس: )سػىاج بجامعة السعمػمات ػلػجياوتكش نطع تصػيخ مذخوع 17
 ((.ICTP) الا بخامج عمى التجريذ ىيئة أعزاء

 في كسجرب السذاركة تتس: )بدػىاج التخبية بكمية سػىاج بسحافطة األمية محػ في التخبية كمية دور تجعيع مذخوع 11
 (.الكبار وتعميع األمية محػ مجال في لمعسل السؤىمة جالبخام عمى الكمية شبلب تجريب

 الخيخ مرخ وجسعية بدػىاج والتعميع التخبية بسجيخية االستخاتيجي التخصي  وحجة بيغ بالتعاون  الشذ  التعمع مذخوع 12
 سػىاج بسخاكد االبتجائي التعميع ومػجيي ومجيخي  معمسي تجريب في كسجرب السذاركة تتس: )بدػىاج التخبية وكمية
 (.الشذ  التعمع ميارات عمى سػىاج بسحافطة الدبلم ودار والسخا ة وجخجا

 في كسجرب السذاركة: )والتعميع التخبية بػزارة والستابعة التخصي  لػحجة التابع الثانػي  التعميع تحديغ مذخوع 13
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 معمسي بعس تجريب في السذاركة تع حيث التخبية، كميات مع بالتعاون  الثانػي  التعميع معمسي تجريب بخنامج
 التعمع ومرادر البشائي والتعمع التعاوني والتعمع الشذ  التعمع ميارات عمى سػىاج بسحافطة الثانػي  التعميع
 بكمية الستقجم الكسبيػتخ بسعسل م2779/ 5/ 7 -5 مغ الفتخة في الذامل، والتقػيع الشذ  التعمع بيئة وإدارة
 (.بدػىاج التخبية

 لتجريب كسجرب السذاركة: )والتعميع التخبية لػزارة التابع السبكخة الصفػلة مخحمة في التعميع تحديغ مذخوع 14
 "(.األشفال لخياض التخبػي  االعتساد" مجال في األشفال رياض معمسات

 األَشطخ انطالثُخ: (ط )
ة التي مخت وتسخ بياا الاببلد إقامة العجيج مغ الشجوات التػعية لمذباب بكل األحجاث الدياسية واالقترادية والرحي 1

 م وحتى تاريخو.2718/  4/  1مشح 

 -م 2713 –م  2712جامعااة سااػىاج لمعااام الجااامعي  –مشدااق عااام األنذااصة الصبلبيااة بكميااة التخبيااة  2
 م .2715 –م 2714والعام الجامعي  -م  2714 – 2713ولمعام الجامعي 

 م.2776/2777لمعام الجامعي   جامعة سػىاج –ية مدتذار المجشة االجتساعية والخحبلت بكمية التخب 3

 م . 2779/2717لمعام الجامعي   جامعة سػىاج –مدتذار لجشة األسخ بكمية التخبية  4

 م.2712إلي  2776خبلل الفتخة مغ  جامعة سػىاج –رائج لعجد مغ األسخ الصبلبية بكمية التخبية  5

 الجورات السؤىمة لمحرػل عمى الخخرة الجولية لكيادة الكسبيػتخ. جامعة سػىاج عمى -تجريب شبلب كمية التخبية  6

 السذاركة في تجريب شبلب كمية التخبية بدػىاج ضسغ بخنامج محػ األمية. 7

 9/4السذاركة بالتشطيع والحزػر في الجورة التخررية لكميات ريااض األشفاال بالجامعاات السراخية فاي الفتاخة ماغ ) 8
 جامعة سػىاج. –م(، السقامة في كمية التخبية 12/4/2717م( إلي )2717/

" خابلل الفتاخة ماغ (Front Page)"تراسيع السػاقاع باساتخجام بخناامج  عماى سػىاججامعة  التخبية كمية شبلب تجريب 9
 م . 28/1/2715م إلي 24/1/2715

رات استخجام الكسبيػتخ في الكمية بسخحمة البكالػريػس والميدانذ ومخحمة الجراسات العميا عمى ميا شبلب تجريب 17
 .التعميع والتعمع
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

الكمية بسخحمة البكالػريػس والميدانذ ومخحمة الجراسات العميا عمى ميارات استخجام  شبلب تجريب 11
 .الدبػرة اإللكتخونية في التعميع والتعمع

رات استخجام أدوات الكمية بسخحمة البكالػريػس والميدانذ ومخحمة الجراسات العميا عمى ميا شبلب تجريب 12
 .الجيل الثاني لمتعميع اإللكتخوني في التعميع والتعمع

السذاركة في تقييع شالبات رياض األشفال في مدابقة دوري السعمػمات التي أقامتيا كمية التخبية ضسغ فعاليات  13
 الجورة التخررية لكميات رياض األشفال بالجامعات السرخية.

 خ:خذيخ اجملزًغ ورًُُخ انجُئ (د )
في عجد مغ السباادرات الخئاساية مثال "صاشاعية مراخ" و "حيااة كخيساة" ومذاخوع وفاعمية السذاركة بقػة  1

 "محػ األمية وتعميع الكبار" و يخىا مغ السذخوعات الخجمية لمسجتسع.

إعاجاد " عماىلتاجريبيع  ساػىاج جامعاة – التخبياة بكمياة التجريذ ىيئة عزاءعقج عجد مغ ورش العسل أل 2

 م.2721/  2727خبلل العام الجامعي  بالكمية، أ.د/ إبخاليع بديػني بقاعة" رات االلكتخونيةالسقخ 

 التقياايع نطااام" عمااىلتااجريبيع  سااػىاج جامعااة – التخبيااة بكميااة التااجريذ ىيئااة عزاااءعقاج ورشااة عساال أل 3

 م.4/4/2715الدبت  يػم في ،التخبية كمية مجمذ بقاعة" وإعجاد االختبارات السعاييخ عمى القائع

التقيايع القاائع  " عماىلتاجريبيع  ساػىاج جامعاة – التخبياة بكمياة التاجريذ ىيئاة عزاءعقج ورشة عسل أل 4

 م.23/2/2713الدبت  يػم في ،التخبية كمية مجمذ بقاعة"  عمي السعاييخ الخاصة بكمية التخبية

يبي لاجورة إعاجاد وتأىيال السعماع تجريب السعيجيغ والسجرسايغ السدااعجيغ بكمياات الجامعاة )البخناامج التاجر  5

الجااااامعي( عمااااي أساااااليب واسااااتخاتيجيات التااااجريذ الحجيثااااة ، وذلااااظ فااااي خاااابلل األعااااػام الجامعيااااة: 

 م.2714/2715م، 2713/2714م ، 2712/2713
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

تجريب وتأىيل معمسي مجارس محافطاة ساػىاج  ياخ الساؤىميغ تخبػًياا باالشاتخاك بايغ كمياة التخبياة جامعاة  6

سية السعمع فخع سػىاج )تست السذاركة كسجرب في السذخوع( وذلاظ لخجماة ماجارس التخبياة سػىاج وأكادي

 والتعميع بسحافطة سػىاج.

 مػاصاافات جاجول إعااجاد" عماى سااػىاج جامعاة – الرااشاعي التعمايع بكميااة التاجريذ ىيئااة أعزااء تاجريب 7

 .م2712/ 4/ 12 في الرشاعي التعميع كمية بسقخ" االمتحانية الػرقة

جريب معمسااي التعماايع العااام بسااجارس محافطااة سااػىاج عمااي "أساساايات التػجيااو الفشااي" خاابلل األعااػام: تاا 8

 م بسقخ أكاديسية السعمع فخع سػىاج بحي الكػثخ.2715، 2714، 2713، 2712، 2711

تجريب معمسي التعميع العام بسجارس محافطة سػىاج عمي "بخناامج تخقاي معمساي الاجواويغ لػضاائف أعماي  9

م بسقااخ أكاديسيااة السعمااع 2715، 2714، 2713، 2712، 2711سخحمااة الدادسااة" خاابلل األعااػام: "ال

 فخع سػىاج بحي الكػثخ.

 االمتحانيااة الػرقااة مػاصاافات جااجول إعااجاد" عمااى سااػىاج جامعااة – التخبيااة بكميااة التااجريذ ىيئااة أعزاااء تااجريب 17

 .م2715/ 3/ 16 في التخبية بكمية ػيعالتق وحجة بسقخ" Rubrics الجرجات لتقجيخ الستجرج والسكياس

بالسذاااركة ماع مخكااد تكشػلػجياا السدااتقبل وبالتعااون مااع  (TOT)التاجريب فااي بخناامج تااجريب الساجربيغ  11

 م.2715م، 2714مخكد تجريب تكشػلػجيا السعمػمات بجامعة سػىاج خبلل األعػام: 

 م.2715م، 2714أكاديسية إبجاع خبلل العام الجامعي بالسذاركة مع  (TOT)التجريب في بخنامج تجريب السجربيغ  12

" والحي عقج في كمية (MATH)السذاركة في البخنامج التجريبي "بشاء وتصػيخ ميارات السعمسيغ في مجارس المغات  13

ت خبلل العمػم بالتعاون مع مجيخية التخبية والتعميع مخكد تشسية السػارد البذخية لمسجارس الخسسية لمغات ، والتي نفح

 م.2713/2714العام الجامعي 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

/ 18 – 15 الفتاخات في" الذامل التقػيع وأساليب الشذ  التعمع استخاتيجيات" عمى الثانػي  التعميع معمسي تجريب 14

 .سػىاج جامعة – التخبية بكمية م2712/ 5/ 7 -6 و ، م2712/ 1

/ 2/ 15 – 13 الفتخة في"  الججيج األشفال رياض مشيج"  عمى سػىاج بسحافطة األشفال رياض معمسات تجريب 15

 .م2712

 (.ICDL) الكسبيػتخ لكيادة الجولية الخخرة عمى لمحرػل السؤىمة البخامج عمى التخبية كمية شبلب تجريب 16

 (.ICTP) الا بخامج عمى سػىاج بجامعة التجريذ ىيئة أعزاء معاوني تجريب في السذاركة 17

 األمياة محاػ مجاال فاي والعسال لمسذااركة السؤىماة بداػىاج التخبياة كمياة لصابلب ريبيةالتج الجورات في السذاركة 18

 .م15/5/2776 إلى 4/3/2776 مغ الفتخة في الكبار وتعميع

 عمى الييئة معمسي لتجريب الكبار، وتعميع األمية لسحػ العامة الييئة عقجتيا التي التجريبية الجورات جسيع في السذاركة 19

 .م2778 عام وحتى 2774 عام مشح الكبار تعميع مجال في يثةالحج األساليب

 فاي ،وإدارة شسا التعميسياة التعميسية جخجا دار بإدارة الشذ ، التعميع ميارات عمى االبتجائي التعميع معمسي تجريب 27

 يعوالتعما التخبياة بسجيخياة االساتخاتيجي التخصاي  وحاجة إشخاف تحت م17/7/2778 إلى 5/7/2778 مغ الفتخة

 .بدػىاج التخبية وكمية الخيخ مرخ جسعية مع بالتعاون  بدػىاج

 القجيساة، اإلعجادياة بسجرسة التعميسية سػىاج بإدارة الشذ ، التعميع ميارات عمى االبتجائي التعميع معمسي تجريب 21

 التخبيااة بسجيخيااة االسااتخاتيجي التخصااي  وحااجة إشااخاف تحاات م14/8/2778 إلااى 2/8/2778 مااغ الفتااخة فااي

 .بدػىاج التخبية وكمية الخيخ مرخ جسعية مع بالتعاون  بدػىاج والتعميع
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 بسجرساة التعميسياة ساػىاج باإدارة الشذا ، التعمايع مياارات عماى االبتاجائي التعمايع وماػجيي ماجيخي  تجريب 22

 التخصاااي  وحاااجة إشاااخاف تحاات م31/8/2778 إلاااى 37/8/2778 ماااغ الفتااخة فاااي القجيساااة، اإلعجاديااة

 .بدػىاج التخبية وكمية الخيخ مرخ جسعية مع بالتعاون  بدػىاج والتعميع التخبية بسجيخية االستخاتيجي

 ضاسان بسخكاد والاتعمع التاجريذ اساتخاتيجيات عماى العماػم بكمياة ومعاونػىع التجريذ ىيئة أعزاء تجريب 23

 .م2779/ 7/ 26 -25 مغ الفتخة في سػىاج بجامعة الجػدة

 االساتخاتيجيات حاػل ساػىاج بسحافطاة والتعمايع التخبية لسجارس عسل وورش تسحاضخاإلقاء العجيج مغ ال 24

 .الجامعي قبل التعميع مجتسع في الجػدة ثقافة ونذخ والتعمع، التعميع في الحجيثة

 .التخبػي  لبلعتساد الخوضات لتأىيل بدػىاج األشفال رياض ومعمسات مجيخي  تجريب 25

 .والسصػر الججيج األشفال رياض مشيج فيحتش ىعم األشفال رياض معمسات تجريب 26

 

 ػضىَخ اجلًؼُبد واجملالد انؼهًُخ: (ه )

 .العخبية عزػ مؤسذ لمجسعية الجولية لمسجبلت العمسية الشاشخة بالمغة 1

 جامعة عيغ شسذ(. –عزػ مؤسذ الجسعية التخبػية لمجراسات االجتساعية )كمية التخبية  2

 جامعة عيغ شسذ(. –التجريذ )كمية التخبية  عزػ الجسعية السرخية لمسشاىج وشخق  3

 ، ترجرىا السؤسدة الجولية  فاق السدتقبل.السجمة الجولية لمبحػث في العمػم التخبػيةمؤسذ  عزػ 4

 جسعية الثقافة مغ أجل التشسية )سػىاج(. مؤسذ عزػ 5
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ػرية مرخ العخبية.عزػ الييئة االستذارية ومحكع في معطع مجبلت كميات التخبية عمي مدتػي جسي 6

 .الػشغ العخبيالييئة االستذارية ومحكع في معطع مجبلت كميات التخبية عمي مدتػي عزػ  7

 

 ادلشبسكخ يف أػًبل انهغبٌ ػهً يسزىي اجلبيؼخ وخبسعهب: (و )
 م وحتى تاريخو.2718/  4/  1عزػ لجشة قصاع الجراسات التخبػية بالسجمذ األعمى لمجامعات مشح  1

، الاػادي لمعجيج مغ لػائق كميات التخبية عمي مدتػي الجسيػرية )بػرسعيج ، بشيا، السشػفية ، األقرخعزػ محكع  2

 ...( في لجشة قصاع الجراسات التخبػية. الججيج

 م2721/2722عزػ لجشة اختبار الييئة الخاصة باختبارات القجرات في كمية التخبية الخياضية لمعام الجامعي  3

 الكيادات اإلدارية والفشية بالتعميع قبل الجامعي في محافطة سػىاج.    عزػ لجشة اختيار 4

 عزػ لجشة التقييع الخاصة بتعييغ أعزاء ىيئة تجريذ بكمية األسغ جامعة سػىاج. 5

 عزػ لجشة صشجوق التكافل عمي مدتػي الجامعة. 6

 ة سػىاج.عزػ المجشة التشديكية العميا لسخكد محػ األمية وتعميع الكبار بجامع 7

 عزػ لجشة التقييع الخاصة بتعييغ أعزاء ىيئة تجريذ بكمية اليشجسة جامعة سػىاج. 8

 م وحتى ا ن.1996عزػ نادي أعزاء ىيئة التجريذ مشح  9
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

م 2776السذخف التشفيحي لسذخوع تشسية قجرات أعزاء ىيئاة التاجريذ والكياادات الجامعياة بجامعاة ساػىاج مشاح  17

 وحتى تاريخو.

م ، والعااام 2714 – 2713عزااػ مجمااذ تأديااب كميااة التخبيااة الخياضااية جامعااة سااػىاج خاابلل العااام الجااامعي  11

 م .2715 -2714الجامعي 

 م.2714م إلي 2717عزػ مخكد خجمة السجتسع وتشسية البيئة بجامعة سػىاج خبلل الفتخة مغ  12

 

ب
ً
 ووسش انؼًمانذوساد انزذسَجُخ  :سبدس

 

 بية اليت شاركت فيها كمتدرب:)أ( الدورات التدري
 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

البخنامج التجريبي السػحج لمتخشق  1
 لسشرب عسيج كمية

مايػ  25الفتخة مغ 
مايػ  27حتي 

 م2721

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 
 –والكيادات الجامعية 

 مرخ -جامعة سػىاج 

 

 متجرب

بخنامج تجريب الدادة مخشحي  2
 رؤساء الجامعات السرخية

أبخيل حتي  24الفتخة مغ 
 م2721أبخيل  28

األكاديسية الػششية لمتجريب 
 مرخ -القاىخة  –

 

 متجرب

البخنامج التجريبي "نطع االمتحانات  3
وتقػيع الصبلب لكميات ومعاىج التعميع 

 العالي"

 9 – 8في الفتخة مغ 
 م2727يشايخ 

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب

البخنامج التجريبي "استخاتيجيات  4
التجريذ والتعمع الفعال لكميات ومعاىج 

 التعميع العالي"

 2 – 1في الفتخة مغ 
 م2727يشايخ 

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

السفاليع  ورشة عسل بعشػان " 5
السغمػشة السختبصة بعسميتي التعميع 
والتعمع لجي شبلب الجامعة ونساذج 

 ترػيبيا"

 23الدبت السػافق 
 م2719نػفسبخ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

تػصيف  ورشة عسل بعشػان " 6
 البخامج األكاديسية"

 12الثبلثاء السػافق 
 م2719نػفسبخ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

الترشيف شة عسل بعشػان "ور  7
 الجولي وخجاع الخقع"

السخكد الجولي  م2719/  17/  16
جامعة  –لمسؤتسخات 

 سػىاج 

 متجرب

معاييخ  ورشة عسل بعشػان " 8
االعتساد البخامجي في التعميع 
 العالي وكيفية استيفائيا"

 9األربعاء السػافق 
 م2719أكتػبخ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

االعتساد  ورشة عسل بعشػان " 9
 البخامجي: السفاليع واألساسيات"

 26األربعاء السػافق 
 م2719يػنيػ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

ورشة عسل بعشػان " تػصيف البخامج  17
والسقخرات الجراسية وفًقا لسعاييخ الييئة 

ع القػمية لزسان جػدة التعمي
 واالعتساد"

أبخيل  21األحج السػافق 
 م2719

وحجة ضسان الجػدة كمية 
 جامعة سػىاج -التخبية 

 متجرب

ورشة عسل بعشػان " تػصيف البخامج  11
والسقخرات الجراسية وفًقا لسعاييخ الييئة 

القػمية لزسان جػدة التعميع 
 واالعتساد"

أبخيل  9الثبلثاء السػافق 
 م2719

ية وحجة ضسان الجػدة كم
 جامعة سػىاج -التخبية 

 متجرب

البخنامج التجريبي "السخاجعة الخارجية  12
 لكميات ومعاىج التعميع العالي"

 19 – 17في الفتخة مغ 
 م2719مارس 

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

البخنامج التجريبي "التخصي   13
االستخاتيجي لكميات ومعاىج التعميع 

 العالي"

 4 – 3في الفتخة مغ 
 م2719مارس 

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب

البخنامج التجريبي تػصيف البخامج  14
والسقخرات وتقػيع نػاتج التعمع 
 لكميات ومعاىج التعميع العالي

 – 17في الفتخة مغ 
 م2719فبخايخ  19

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب

البخنامج التجريبي "التقػيع الحاتي  15
 يات ومعاىج التعميع العالي" لكم

 – 17في الفتخة مغ 
 م2719فبخايخ  12

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 متجرب

استخجام  ورشة عسل بعشػان " 16
تصبيقات التعمع اإللكتخوني في 

 التعميع الجامعي"

 16األربعاء السػافق 
 م2719يشايخ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

االستخاتيجيات  ورشة عسل بعشػان " 17
 الحجيثة في التجريذ"

 14االثشيغ السػافق 
 م2719يشايخ 

ضسان الجػدة  وحجة
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

التعخيف  ورشة عسل بعشػان " 18
بسذخوع دعع وتصػيخ الفاعمية 
 التعميسية بكمية التخبية بدػىاج"

 17األحج السػافق 
 م2718ديدسبخ 

ضسان الجػدة  حجةو 
جامعة  -كمية التخبية 

 سػىاج

 متجرب

البخنامج التجريبي "السسارسات  19
واألدلة الخاصة بسعاييخ االعتساد 

 ورشات عسل( 7البخامجي" )

 – 22في الفتخة مغ 
 م2719ديدسبخ  37

وحجة ضسان الجػدة 
كمية التخبية جامعة 

 سػىاج

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "سكػبذ واتحاد  27
 جامعات العخبية"ال

 –مخكد السؤتسخات  م2719نػفسبخ  28
 جامعة سػىاج 

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "ترسيع وإنتاج  21
 السحتػي الخقسي"

 –مخكد السؤتسخات  م2719نػفسبخ  28
 جامعة سػىاج 

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

ورشة عسل بعشػان "معاييخ الحكع  22
عمي جػدة رسائل الساجدتيخ 

 والجكتػراه"

 –مخكد السؤتسخات  م2719نػفسبخ  27
 جامعة سػىاج 

 متجرب

البخنامج التجريبي لشذخ إجخاءات  23
قيع الشداىة والذفافية والتػعية 
 بسخاشخ الفداد وسبل مشعو

في الفتخة مغ 
م إلي 14/17/2718

 م18/17/2718

األكاديسية الػششية 
لسكافحة الفداد بييئة 

 الخقابة اإلدارية

 

 متجرب

  (TOT)دورة تجريب السجربيغ  24

“Training Of Trainers” 

في الفتخة مغ 
م إلي 8/7/2718

 م12/7/2718

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

 جامعة سػىاج  –

 متجرب

ورشة العسل التجريبية حػل تشسية  25
ميارات الكيادات الجامعية "إدارة 

 الججارات العرخية( –التغييخ 

القاعة الدجاجية  م2718أبخيل  24
سخات جامعة لمسؤت

 سػىاج

 متجرب

ورشة عسل بعشػان: "كيفية  26
االستفادة مغ خجمات بشظ السعخفة 

 (EKBالسرخي 

في الفتخة مغ 
م إلي 11/2/2718

 م12/2/2718

وحجة السكتبة الخقسية وبشظ 
السعخفة ومخكد الخجمات 
 –االلكتخونية والسعخفية 
 جامعة سػىاج

 

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "تصػيخ  27
الت الكمية لمفرل الجراسي كشتخو 

 م2715 – 2714الثاني 

في الفتخة مغ 
م إلي 24/5/2715

 م25/5/2715

مخكد تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج

 

 متجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في تجريب السجربيغ  28
م إلي 12/5/2714

 م22/5/2714

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج

 

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "ميكشة كشتخوالت  29
الكمية لمفرل الجراسي األول 

 م2714 – 2713

في الفتخة مغ 
م إلي 1/12/2713

 م3/12/2713

مخكد تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج

 

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

ورشة عسل بعشػان "تػصيف  37
 السقخرات الجراسية"

يػم األربعاء السػافق 
 م 27/11/2713

تساد وحجة الجػدة واالع
كمية  -األكاديسي
جامعة  –التخبية 

 سػىاج

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "التػثيق العمسي  31
 اإللكتخوني بيغ الػاقع والسأمػل"

يػم األربعاء السػافق 
 م 17/4/2713

مخكد تصػيخ نطع 
 –الصبلب واالمتحانات 
 جامعة سػىاج

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "ميارات  32
لعالسية استخجام قػاعج البيانات ا

 في إجخاء البحػث العمسية"

في الفتخة مغ 
 م5/1/2713

 م 6/1/2713إلي 

مذخوع السكتبة الخقسية 
 جامعة سػىاج –

 متجرب

ورشة عسل بعشػان "مدتججات  33
كشتخوالت الكمية لمفرل الجراسي 

 م2713 – 2712الثاني 

في الفتخة مغ 
 م4/2/2713

 م 6/2/2713إلي 

قاعة مجمذ كمية 
امعة ج –التخبية 

 سػىاج

 متجرب

ورشة عسل "لجراسة وتعجيل الخصة  34
 االستخاتيجية لمكمية".

يػم االثشيغ السػافق 
 م14/6/2717

وحجة  –كمية التخبية 
التخصي  االستخاتيجي 

جامعة  -بالكمية
 سػىاج

 

 متجرب

ورشة عسل "تكشػلػجيا تقػيع  35
 الصبلب واالمتحانات".

يػم االثشيغ السػافق 
 م17/5/2717

 –ية الصب البيصخي كم
 جامعة سػىاج

 متجرب

ورشة عسل عغ كيفية ترسيع  36
السقخرات االلكتخونية ورفعيا عمي 

 شبكة االنتخنت

يػم األربعاء السػافق 
 م15/4/2779

مخكد التعميع اإللكتخوني 
 بسقخ جامعة سػىاج.

 

 متجرب

ورشة عسل لبشاء قجرات فخيق مغ كل  37
مجرسة مغ السجارس الستقجمة 

 عتساد التخبػي لبل

 29/7في الفتخة مغ 
 م31/7/2779إلي 

جامعة أسيػا باالشتخاك 
 مع وزارة التخبية والتعميع

 

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

ورشة عسل حػل مذخوع السكتبة  38
 الخقسية وميكشة السكتبات

يػم األربعاء السػافق 
 م23/4/2778

معسل الكسبيػتخ الستقجم 
 –كمية التخبية  –

 جامعة سػىاج

 

 متجرب

إعجاد معسل السدتقبل  دورة 39
 ((Intelباالشتخاك مع شخكة 

/ 9/ 8في الفتخة مغ )
/ 9/ 13إلى  2777

2777) 

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 متجرب

دورة في بخنامج )الفػتػشػب(  47
(Photoshop)وإتقان استخجامو ، 

تع الحرػل عمي  
الذيادة في 

 م27/8/2777

 

 جامعة سػىاج
 

 متجرب

"الخؤية والسيام  ورشة عسل حػل 41
لمجامعة في ضل أساليب الجػدة 

 الذاممة"

يػم األربعاء السػافق 
 م16/5/2777

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 متجرب

دورة تجريبية في نطع السعمػمات  42
 (GIS)الجغخافية 

/ 22-21في الفتخة 
 م2777أبخيل 

جامعة  –كمية البشات 
 عيغ شسذ

 متجرب

( ICTPدورة تجريبية عمي ) 43
 الخاصة بكيادة الكسبيػتخ

وتع الحرػل عمي 
الذيادة بتاريخ 

 م27/8/2776

 

 جامعة سػىاج

 

 متجرب

التػيفل الحرػل عمي شيادة  44
(TOEFL) 

مخكد تعميع المغة  م 2775أبخيل 
اإلنجميدية لؤل خاض 

 جامعة سػىاج –الخاصة 

 

 متجرب

الجورة التجريبية التشذيصية لسجربي  45
الرجيقة لمفتيات  ميدخات السجارس

 )الثاني( بسحافطة سػىاج

 7/ 37في الفتخة مغ 
 م 3/8/2773إلي 

جديخة الدىػر ونادي 
 –ضباا الذخشة 
 محافطة سػىاج

 

 متجرب

بخنامج تجريب مجربي ميدخات السجارس  46
الرجيقة لمفتيات )األول( بسحافطة 

 سػىاج

/ 21/6في الفتخة مغ 
 م37/6/2773إلي 

جديخة الدىػر ونادي 
محافطة  –ضباا الذخشة 
 سػىاج

 

 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و

دورة في المغة الفخندية والحرػل  47
 عمي شيادة إجادة لمغة الفخندية 

م إلي 3/9/2771
 م 3/11/2771

مخكد المغة الفخندية بكمية 
 جامعة سػىاج –ا داب 

 متجرب

4-  

 

 :كمدرب افيه ت( الدورات التدريبية اليت شاركب)
2-  

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

دورات متفخقة خبلل  ميارات العخض الفعال 1
 العاميغ الجامعييغ

 م2727/  2719

 م2727/2721

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

 جامعة سػىاج

 

 مجرب

دورات متفخقة خبلل  أساليب التقػيع الجامعي وأدواتو 2
 العاميغ الجامعييغ

 م2727/  2719

 م2727/2721

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

 جامعة سػىاج

 

 مجرب

استخاتيجيات التجريذ الجامعي في  3
 ضل متصمبات الجػدة واالعتساد

دورات متفخقة خبلل 
 العاميغ الجامعييغ

 م2727/  2719

 م2727/2721

مخكد ضسان الجػدة 
 جامعة سػىاج

 

 مجرب

فغ بخامج تشسية السػارد البذخية ) 4
االترال والتػاصل الفعال  –االقشاع 

 الثقة بالشفذ( –إدارة الػقت  –

في الفتخة مغ 
إلي  م 1/9/2719

 م3/9/2719

مجرسة السشاىل 
 الخاصة بدػىاج

 مجرب

ميارات التعمع والعسل والحياة في القخن " 5
لسجراء ورؤساء " الحادي والعذخيغ

 األقدام بالجواويغ واإلدارات التعميسية

خة مغ في الفت
م إلي 1/4/2718

 م5/4/2718

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

ورشة عسل مكثفة حػل كيفية  6
استخجام وتفعيل أنذصة بشظ السعخفة 
السرخي وتصػيخ تقشيات البحث 

 العمسي 

 25يػم األحج السػافق 
 م2718مارس 

قاعة أ.د/ إبخاليع 
كمية  –بديػني عسيخة 

ة جامع –التخبية 
 سػىاج

 

 مجرب

دورة تجريبية لبخنامج تشسية السػارد  7
 البذخية

في الفتخة مغ 
م إلي 8/3/2718

 م17/3/2718

السجمذ الػششي لمذباب 
شيصا  –أكاديسية تخاك  –

 سػىاج -

 

 مجرب

دورة تجريبية لبخنامج تجريب  8
 (TOT)السجربيغ 

في الفتخة مغ 
م إلي 14/2/2718

 م18/2/2718

ذباب السجمذ الػششي لم
شيصا  –أكاديسية تخاك  –

 سػىاج -

 

 مجرب

ميارات التجريذ الفعال والسعمع  9
 السبجع

في الفتخة مغ 
م إلي 25/2/2718

 م27/2/2718

 

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 مجرب

البخنامج التجريبي "صيا ة وتقييع  17
 األىجاف السيارية والػججانية(

في الفتخة مغ 
م إلي 25/1/2718

 م27/1/2718

السجمذ الػششي 
نقابة  –لمذباب 
 سػىاج -السعمسيغ 

 

 مجرب

بخنامج "تشسية ميارات السعمسيغ  11
عمي استخجام بشظ السعخفة وبحػث 

 الفعل"

في الفتخة مغ 
م إلي 26/17/2717

 م21/12/2717

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 مجرب

بخنامج الجمج التعميسي لسجيخي  12
جارس االبتجائية ومعمسي الس

 بسحافطة سػىاج 

الفتخة مغ 
م وحتى 17/7/2717

 م27/7/2717

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 مجرب

بخنامج ميارات التجريذ العامة  13
 لسعمسي تغييخ السدسى الػضيفي

في الفتخة مغ 
م إلي 5/3/2717

 م5/4/2717

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 بمجر 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

بخنامج "استخاتيجيات التجريذ  14
الحجيثة" معمسي األزىخ الذخيف 
تخرز "مػاد فمدفية" السخحمة 

 الثانػية

يػم الخسيذ السػافق 
 م9/3/2717

مخكد التجريب الخئيدي 
 –لؤلزىخ الذخيف 
 محافطة سػىاج

 

 مجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في إعجاد السجربيغ  15
م إلي 27/2/2717

 م23/2/2717

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 مجرب

دورة في تجريب وإعجاد السجربيغ  16
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 21/12/2716

 م31/12/2716

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

دورة في تجريب وإعجاد السجربيغ  17
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 8/11/2716

 م18/11/2716

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في إعجاد السجربيغ  18
م إلي 4/9/2716

 م7/9/2716

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 

 مجرب

دورة في تجريب وإعجاد السجربيغ  19
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 27/8/2716

 م37/8/2716

جريب تكشػلػجيا مخكد ت
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

دورة في تجريب وإعجاد السجربيغ  27
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 28/5/2716
 م8/6/2716

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في تجريب السجربيغ  21
م إلي 9/4/2716

 م16/4/2716

 –إبجاع أكاديسية 
 محافطة سػىاج 

 

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

بخنامج األساليب العمسية والعسمية  22
 في دعع اتخاذ القخار لجي القادة

)مجيخي االدارات التعميسية ومجيخي 
 العسػم( بسحافطة سػىاج

في الفتخة مغ 
م إلي 6/3/2716

 م8/3/2716

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

د السجربيغ دورة في تجريب وإعجا 23
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 9/1/2716

 م29/1/2716

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

إعجاد االختبارات البخنامج التجريبي " 24
 التحريمية وفقاً 
لسػجيي ".لسعايخ جػدة التقػيع

التعميع العام بسجارس محافطة 
 سػىاج.

في الفتخة مغ 
م إلي 27/12/2715

 م24/12/2715

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

إعجاد االختبارات البخنامج التجريبي " 25
 التحريمية وفقاً 

لسػجيي التعميع ".لسعايخ جػدة التقػيع
 العام بسجارس محافطة سػىاج.

في الفتخة مغ 
م إلي 11/12/2715

 م17/12/2715

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في تجريب السجربيغ  26
م إلي 28/11/2715
 م8/12/2715

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

في الفتخة مغ  (TOT)دورة في تجريب السجربيغ  27
م إلي 22/3/2715
 م3/4/2715

مخكد تجريب تكشػلػجيا 
جامعة  –السعمػمات 

 سػىاج 

 

 مجرب

بخنامج التأىيل التخبػي لمسعمسيغ  28
  يخ السؤىميغ تخبػًيا

في الفتخة مغ 
م إلي 27/2/2715
 م9/5/2715

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

البخنامج التجريبي "تجريب السجربيغ"  29
(TOT) 

 فبخايخ

 م2715

مخكد تكشػلػجيا السدتقبل 
بالتعاون مع مخكد تجريب 
تكشػلػجيا السعمػمات 

 سػىاجبجامعة 

 مجرب

البخنامج التجريبي "تجريب السجربيغ"  37
(TOT) 

في الفتخة مغ 
م إلي 31/1/2715
 م3/2/2715

 –إبجاع  ةأكاديسي
 محافطة سػىاج

 مجرب

دورة ترسيع السػاقع باستخجام  31
  (Front Page)بخنامج 

في الفتخة مغ 
م إلي 24/1/2715

 م28/1/2715

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 مجرب

بخنامج التأىيل التخبػي لمسعمسيغ  32
  يخ السؤىميغ تخبػًيا

في الفتخة مغ 
م إلي 2/1/2715

 م21/3/2715

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

البخنامج التجريبي لجورة إعجاد  33
 وتأىيل السعمع الجامعي 

 2714العام الجامعي 
 م2715 –

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج 

 مجرب

البخنامج التجريبي "إعجاد السعمع  34
 العرخي"

 نػفسبخ

 م2714

مخكد تكشػلػجيا السدتقبل 
بالتعاون مع مخكد تجريب 
تكشػلػجيا السعمػمات 

 بجامعة سػىاج

 مجرب

بخنامج التأىيل التخبػي لمسعمسيغ  يخ  35
 السؤىميغ تخبػًيا

في الفتخة مغ 
م إلي 29/8/2714
 م22/11/2714

لػجي مخكد التصػيخ التكشػ 
 سػىاج -بحي الكػثخ 

 مجرب

البخنامج التجريبي "بشاء وتصػيخ ميارات  36
السعمسيغ في مجارس المغات 

(MATH)" 

 أ دصذ

 م2714

مخكد تكشػلػجيا السدتقبل 
بالتعاون مع مخكد تجريب 
تكشػلػجيا السعمػمات 

 بجامعة سػىاج

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

بخنامج التأىيل التخبػي لمسعمسيغ  37
 ا يخ السؤىميغ تخبػيً 

في الفتخة مغ 
م إلي 31/5/2714

 م14/7/2714

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

بخنامج التأىيل التخبػي لمسعمسيغ  38
  يخ السؤىميغ تخبػًيا

في الفتخة مغ 
م إلي 28/2/2714

 م17/5/2714

األكاديسية السيشية 
 فخع سػىاج –لمسعمسيغ 

 مجرب

تخقي الجورة التجريبية لبخنامج  39
معمسي الجواويغ لػضائف أعمي 

 "السخحمة الدادسة"

في الفتخة مغ 
م إلي 1/12/2713

 م2/1/2714

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

البخنامج التجريبي لسػضفي الجياز  47
 اإلداري بسحافطة سػىاج

الخصة التجريبية لعام 
 م 2714 – 2713

ديػان عام محافطة 
 سػىاج

 مجرب

البخنامج التجريبي لجورة إعجاد  41
 وتأىيل السعمع الجامعي 

 2713العام الجامعي 
 م2714 –

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج 

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج تخقي  42
السعمسيغ لػضائف أعمي "السخحمة 

 الدادسة"

في الفتخة مغ 
م إلي 27/17/2713

 م28/11/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  – لمسعمسيغ

 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج "أساسيات  43
 التػجيو الفشي"

في الفتخة مغ 
م إلي 25/8/2713
 م 4/9/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج "التشسية  44
السيشية لسعمسي ومعمسات األزىخ 

 الذخيف

في الفتخة مغ 
ي م إل21/7/2713
 م 25/7/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج "ميارات  45
الكيادة لسجيخي / نطار السجارس 

 بسحافطة سػىاج"

في الفتخة مغ 
م إلي 14/7/2713
 م 18/7/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

يخ تجريب ميدخات مجارس مرخ الخ 46
السجتسعية بالسذاركة مع مؤسدة 

 مرخ الخيخ

في الفتخة مغ 
م إلي 15/6/2713
 م 4/7/2713

معيج إعجاد القادة 
 بسحافطة سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج "أساسيات  47
 التػجيو الفشي"

في الفتخة مغ 
م إلي 28/4/2713
 م 5/6/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج "ميارات  48
الكيادة لسجيخي / نطار السجارس 

 بسحافطة سػىاج"

في الفتخة مغ 
م إلي 17/3/2713
 م 2/5/2713

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

البخنامج التجريبي لجورة إعجاد  49
 وتأىيل السعمع الجامعي 

 2712العام الجامعي 
 م2713 –

جامعة  –تخبية كمية ال
 سػىاج

 مجرب

بخنامج تجريبي عمي  "استخاتيجيات  57
التعمع الشذ  وأساليب التقػيع 

الذامل لسعمسي التعميع الثانػي" في 
كمية التخبية بالتعاون مع مذخوع 

 تحديغ التعميع الثانػي .

 في الفتخة مغ

م إلي 2712/ 1/4 
 م 2/4/2712

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج 

 مجرب

بخنامج تجريبي لسشيج رياض  51
األشفال الججيج لسعمسات رياض 
األشفال في كمية التخبية بالتعاون 
مع مذخوع تحديغ الصفػلة السبكخة 

. 

في الفتخة مغ 
إلي  9/2/2712

 م 12/2/2712

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 مجرب

بخنامج تجريبي عمي  "استخاتيجيات  52
التعمع الشذ  وأساليب التقػيع 

ذامل لسعمسي التعميع الثانػي" في ال
كمية التخبية بالتعاون مع مذخوع 

 تحديغ التعميع الثانػي .

 في الفتخة مغ

م إلي 2712/ 1/1 
 م 4/1/2712

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج 

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

البخنامج التجريبي لجورة إعجاد  53
 وتأىيل السعمع الجامعي 

 2711العام الجامعي 
 م2712 –

جامعة  – كمية التخبية
 سػىاج 

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج السيارات  54
الفشية واإلدارية لسعمسي ومػجيي 
الجراسات االجتساعية بالسخحمة 

 االبتجائية

في الفتخة مغ 
م إلي 27/11/2711
 م1/12/2711

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج تخقي  55
 غ لػضيفة أعميالسعمسي

في الفتخة مغ 
م إلي 1/17/2711

 م3/11/2711

األكاديسية السيشية 
فخع  –لمسعمسيغ 

 سػىاج

 مجرب

بخنامج تجريبي لسشيج رياض  56
األشفال الججيج لسعمسات رياض 
األشفال في كمية التخبية بالتعاون 
 مع مذخوع تحديغ الصفػلة السبكخة

في الفتخة مغ 
م إلي 19/7/2711

 م22/7/2711

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 مجرب

الجورة التجريبية لبخنامج تجريب  57
معمسي الرف الثالث اإلعجادي عمي 

السشيج الججيج في الجراسات 
 االجتساعية . 

في الفتخة مغ 
17/17- 

 م21/17/2717

مخكد التجريب الخئيدي 
بسجيخية التخبية والتعميع 

 بدػىاج 

 

 مجرب

الجمج التخبػي بخنامج تجريبي عمي "  58
لحوي االحتياجات الخاصة في 
 مجارسشا لسعمسي السجارس الثانػية"

 يػم الخسيذ

 م8/4/2717السػافق 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 
مذخوع تحديغ التعميع 

 الثانػي 

 

 مجرب

بخنامج تجريبي عمي "األنذصة  59
السراحبة والتقػيع الذامل )األصيل( 

 لثانػية"لسعمسي السجارس ا

 يػم األربعاء

 م7/4/2717السػافق 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 
مذخوع تحديغ التعميع 

 الثانػي 

 

 

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

بخنامج تجريبي عمي "التعمع الشذ   67
 لسعمسي السجارس الثانػية"

 يػم الثبلثاء

 م6/4/2717السػافق 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 

التعميع  مذخوع تحديغ
 الثانػي 

 

 مجرب

بخنامج تجريبي عمي  "التعمع الشذ   61
والتقييع الذامل لسعمسي السجارس 

 الثانػية"

 21/12في الفتخة مغ 
 م23/12/2779إلي 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 
مذخوع تحديغ التعميع 

 الثانػي 

 مجرب

بخنامج تجريب مجيخي ووكبلء السجارس  62
عشػان: الجػدة في اإلدارة الثانػية ب

 السجرسية في السجارس الثانػية(.

 24/17في الفتخة مغ 
 م26/17/2779إلي 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 
مذخوع تحديغ التعميع 

 الثانػي 

 

 مجرب

بخنامج تجريب معمسات رياض األشفال  63
بعشػان: )نذخ ثقافة السعاييخ القػمية 

 لخياض األشفال(

لفتخة مغ في ا
م إلى 18/4/2779

 م  28/4/2779

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج بالتعاون مع 
مذخوع تحديغ الصفػلة 

 السبكخة

 

 مجرب

كيفية الػصػل بسجارسشا إلي الجػدة  64
واالعتساد األكاديسي بالتعاون بيغ 
 الجامعة ووزارة التخبية والتعميع

إلي   16/8في الفتخة )
 م3/9/2778

سة ( بسجر 3قاعة )
الذييج شيار دمحم كامل 

 سػىاج –الثانػية 

 

 مجرب

دورة تجريبية لسعمسي  السخحمة االبتجائية  65
عمي كيفية تصبيق التعمع الشذ  في 
مجارسشا بالتعاون بيغ الجامعة ووزارة 
 التخبية والتعميع ومؤسدة مرخ الخيخ

إلي  9/8في الفتخة مغ )
 م(14/8/2778

مجرسة دمحم عبج السصمب 
مخكد  -ائية االبتج

محافطة   -السخا ة 
 سػىاج 

 

 مجرب

دورة تجريبية لسعمسي  السخحمة االبتجائية  66
عمي كيفية تصبيق التعمع الشذ  في 
مجارسشا بالتعاون بيغ الجامعة ووزارة 
 التخبية والتعميع ومؤسدة مرخ الخيخ

 

إلي  5/7في الفتخة مغ )
 م(17/7/2778

مجرسة الػفاء االبتجائية 
  -خجا مخكد ج -

 محافطة سػىاج 

 

 مجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح نذوسحفرتح اَؼقبد ا يىضىع انذوسح و

دورة تجريبية لسعمسي  السخحمة  67
االبتجائية عمي كيفية تصبيق التعمع 
الشذ  في مجارسشا بالتعاون بيغ 
الجامعة ووزارة التخبية والتعميع 

 ومؤسدة مرخ الخيخ

 5/7في الفتخة مغ )
 م(17/7/2778إلي 

مجرسة عكبة بغ نافع 
  -مخكد جخجا  -

 محافطة سػىاج 

 

 مجرب

محاضخة وورشة عسل بعشػان:  68
"تصػيخ ميارات األداء البلزمة لسػاقع 
العسل". في إشار التعاون بيغ كمية 
التخبية ومجيخية التخبية والتعميع 

 بدػىاج .

يػم االثشيغ السػافق 
 م3/12/2777

 

مخكد سػزان مبارك 
 االستكذافي بدػىاج

 

 مجرب

 

 كمشزف تنفيذي: افيه ت)ج( الدورات التدريبية اليت شارك
 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و
 

 أنساابخنامج ميارات االترال في  1
 التعميع السختمفة

في الفتخة مغ 
م إلي 8/6/2713

 م17/6/2713

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

نطع االمتحانات وتقػيع بخنامج  2
 الصبلب

في الفتخة مغ 
م إلي 18/5/2713

 م27/5/2713

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

بخنامج نطع االمتحانات وتقػيع  3
 الصبلب

في الفتخة مغ 
م إلي 23/3/2713

 م25/3/2713

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –الكيادات و 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و
 

في الفتخة مغ  بخنامج الشذخ العمسي 4
م إلي  12/1/2713

 م14/1/2713

 

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج اإلدارة الجامعية 5
م 23/12/2712
 25/12/2712إلي 

 م

ات مخكد تشسية قجر 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج سمػكيات السيشة 6
م إلي 6/12/2711

 م8/12/2711

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج نطام الداعات السعتسجة 7
م إلي 8/12/2717

 م11/12/2717

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

بخنامج مذخوعات البحػث التشافدية  8
 السحمية والعالسية

في الفتخة مغ 
م إلي 17/1/2717

 م12/1/2717

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

امج التجريذ بشطام الداعات بخن 9
 السعتسجة

في الفتخة مغ 
م إلي 6/6/2779

 م8/6/2779

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 

 مذخف تشفيحي

بخنامج معاييخ الجػدة في العسمية  17
 التعميسية

في الفتخة مغ 
م إلي 21/2/2779

 م23/2/2779

مخكد تشسية قجرات 
ة التجريذ أعزاء ىيئ
جامعة  –والكيادات 

 سػىاج

 

 مذخف تشفيحي
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و
 

بخنامج نطع االمتحانات وتقػيع  11
 الصبلب

في الفتخة مغ 
م إلي 25/8/2778

 م27/8/2778

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج أخبلقيات البحث العمسي 12
إلي م 2/8/2778

 م4/8/2778

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج إدارة الفخق البحثي 13
م إلي 19/2/2778

 م21/2/2778

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 

 مذخف تشفيحي

لػجيا في بخنامج استخجام التكشػ  14
 التجريذ

في الفتخة مغ 
م 27/17/2777

إلي 
 م29/17/2777

مخكد تسشية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

جامعة  –والكيادات 
 سػىاج

 

 

 مذخف تشفيحي

في الفتخة مغ  بخنامج ميارات العخض الفعال 15
م 17/11/2777
 م9/11/2777إلي 

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 

 جامعة –والكيادات 
 سػىاج

 

 

 مذخف تشفيحي

3-  
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 )د( دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و
 

بخنامج ميارات االترال في أنساا  1
 التعميع السختمفة

في الفتخة مغ 
م إلي 8/6/2713

 م17/6/2713

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –والكيادات  ىيئة التجريذ

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج الشذخ العمسي 2
م إلي  12/1/2713

 م14/1/2713

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج اإلدارة الجامعية 3
م إلي 23/12/2712
 م 25/12/2712

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ئة التجريذ والكيادات ىي

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج سمػكيات السيشة 4
م إلي 6/12/2711

 م8/12/2711

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج –

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج نطام الداعات السعتسجة 5
م إلي 8/12/2717

 م11/12/2717

قجرات أعزاء مخكد تشسية 
ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج –

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج نطام الداعات السعتسجة 6
م إلي 8/12/2717

 م11/12/2717

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

بخنامج الجػانب السالية والقانػنية  7
 في الجامعات

 في الفتخة مغ
م إلي 27/11/2777

 م22/11/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج ميارات العخض الفعال 8
م إلي 17/11/2777

 م19/11/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

ات وتقػيع بخنامج نطع االمتحان 9
 الصبلب

في الفتخة مغ 
م إلي 25/8/2777

 م27/8/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 َىع ادلشبسكخ يكبٌ اَؼقبد انذوسح فرتح اَؼقبد انذوسح يىضىع انذوسح و
 

في الفتخة مغ  بخنامج ترسيع مقخر 17
م إلي 2/4/2777

 م4/4/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

امج استخجام التكشػلػجيا في بخن 11
 التجريذ

في الفتخة مغ 
م إلي 24/2/2777

 م26/2/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج إعجاد مذخوع بحثي 12
م إلي 17/2/2777

 م19/2/2777

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
 –ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج أخبلقيات وآداب السيشة 13
م إلي 9/12/2776

 م11/12/2776

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
ىيئة التجريذ والكيادات 

 جامعة سػىاج –

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج الداعات السعتسجة 14
م 18/11/2776

إلي 
 م27/11/2776

مخكد تشسية قجرات 
التجريذ أعزاء ىيئة 
جامعة  –والكيادات 

 سػىاج

 
 متجرب

في الفتخة مغ  بخنامج أساليب البحث العمسي 15
م إلي 2/17/2774

 م4/17/2774

مخكد تشسية قجرات 
أعزاء ىيئة التجريذ 
 –والكيادات بدػىاج 
 جامعة جشػب الػادي

 
 متجرب

 
16 

 
 بخنامج ميارات التجريذ الفعال

في الفتخة مغ 
م إلي 26/9/2774

 م37/9/2774

مخكد تشسية قجرات أعزاء 
ىيئة التجريذ والكيادات 

جامعة جشػب  –بدػىاج 
 الػادي

 
 متجرب
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 

ب
ً
 انُذواد وادلؤمتشاد انؼهًُخ :سبثؼ

 
 

فرتح اَؼقبد  ػُىاٌ ادلؤمتش و
 ادلؤمتش

انكهُخ انزٍ اَؼقذ 
 فُهب ادلؤمتش

 َىع ادلشبسكخ

نجوة بعشػان "التعميع في زمغ األزمات  1
 صػارئ" مشرة أريج الجوليةوال

االثشيغ السػافق 
24  /1  /

 م2722

ضسغ فاعميات اليػم 
العالسي لمتعميع في 
 مشرة أريج الجولية

إلقاء ورقة عسل بعشػان: 
السشاىج وأساليب التقػيع 

 في زمغ األزمات

 السشتجي العالسي الثاني  2

 لمتعميع العالي والبحث العمسي

 

ديدسبخ  17 - 8
 م2721

 

سة اإلدارية العاص
 الججيجة 

 . ألساسةفشجق 

 

 الحزػر والسشاقذات

لسخكد ضسان الجػدة بجامعة  الثانيالسشتجي  3
رؤية تػجييية إلدماج فشػن بعشػان " سػىاج

ريادة األعسال والسيارات الحياتية في البخامج 
التعميسية كسجخل لتصػيخ مشطػمة التعميع العالي 

 "ةفي ضػء معاييخ ضسان الجػد العخبي

الثبلثاء السػافق 
37  /11  /

 م2721

مخكد السؤتسخات 
جامعة  –الجولي 

 سػىاج

رئيذ جمدات أبحاث 
أبحاث  لبعسومحكع 

 السشتجي

كمية التخبية  الثانيالسؤتسخ العمسي الجولي  4
قزايا التعميع: تحجيات جامعة سػىاج بعشػان "

 الحاضخ واستذخاف السدتقبل"

 

نػفسبخ  25 – 24
 م2721

سؤتسخات مخكد ال
جامعة  –الجولي 

 سػىاج

 

 رئيذ السؤتسخ

السؤتسخ العمسي الدادس لذباب الباحثيغ  5
 )الجولي األول(

مارس  17
 م2721

مخكد السؤتسخات 
جامعة  –الجولي 

 سػىاج

رئيذ جمدات أبحاث 
ومحكع لعجد مغ أبحاث 

 السؤتسخ

السشتجي األول لسخكد ضسان الجػدة بجامعة  6
 سػىاج

ديدسبخ  28
 م2727

مخكد السؤتسخات 
جامعة  –الجولي 

 سػىاج

محكع ورئيذ جمدة 
 أبحاث 

مدتقبل التعميع في ضػء الثػرة ممتقي " 7
 (واقع وتحجيات) الرشاعية الخابعة

ديدسبخ  24
 م2727

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 

 راعي السمتقي التخبػي 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

فرتح اَؼقبد  ػُىاٌ ادلؤمتش و
 ادلؤمتش

انكهُخ انزٍ اَؼقذ 
 فُهب ادلؤمتش

 َىع ادلشبسكخ

8 “Update in Covid – 19: Sohag 

University Experience” 

30 November 

2020 
Sohag 

University 
محكع ورئيذ جمدة 

 أبحاث

السؤتسخ العمسي الخامذ لذباب الباحثيغ  9
 )الجولي األول(

فبخايخ  18
 م2727

رئيذ جمدات أبحاث  جامعة سػىاج
ومحكع لعجد مغ أبحاث 

 السؤتسخ

السمتقي الصبلبي الثاني لكميات الريجلة  17
 تحت شعار "مرخ بمج األمغ واألمان"

 يشايخ 37 – 26
 م2727

 – الريجلةكمية 
 جامعة سػىاج

 

 الحزػر والسشاقذات

السؤتسخ العمسي الجولي األول كمية التخبية  11
جامعة سػىاج بعشػان "السعمع ومتصمبات العرخ 

 الخقسي شسػحات وتحجيات

 

نػفسبخ  28 – 27
 م2719

 

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 رئيذ السؤتسخ

طػمة شيادة الربلحية تصػيخ مشمؤتسخ  12
 لذا مي وضائف التعميع

األكاديسية السيشية  م2719أكتػبخ  8
 القاىخة -لمسعمع 

 

 الحزػر والسشاقذات

 الحزػر والسشاقذات جامعة سػىاج م2719أكتػبخ  2 ممتقي الكيادات وضسان الجػدة 13

الثبلثاء السػافق  السشتجي العمسي والثقافي لجامعة سػىاج 14
سبتسبخ  24

 م2719

السخكد الجولي 
جامعة  –لمسؤتسخات 

 سػىاج

 الحزػر والسشاقذات

 12في الفتخة مغ  السؤتسخ الجولي الخابع لسعامل التأثيخ العخبي  15
 يػنيػ 24 –

 م .2719

 

 -أكتػبخ  6جامعة 
 القاىخة

الحزػر والسشاقذات 
وعخض تفريمي عغ 
 .السجمة التخبػية بدػىاج

 

الثالث عذخ "الجولي السؤتسخ العمسي العخبي  16
العاشخ" بعشػان : التخبية والتشسية الثقافية في 
مػاجية تحجيات الػاقع ومتغيخات العرخ". 
جسعية الثقافة مغ أجل التشسية بالتعاون مع 

 جامعة سػىاج وأكاديسية البحث العمسي

 

 

 24في الفتخة مغ 
أبخيل  25 –

 م .2719

 

 جامعة سػىاج

 

الحزػر والسشاقذات 
جى الجمدات ومقخر إح

 العمسية .
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

فرتح اَؼقبد  ػُىاٌ ادلؤمتش و
 ادلؤمتش

انكهُخ انزٍ اَؼقذ 
 فُهب ادلؤمتش

 َىع ادلشبسكخ

السؤتسخ الجولي الثامغ لمخياضيات وعمػم  17
السعمػمات، والسؤتسخ الخامذ لكمية التخبية 

أكاديسية جامعة الدادس مغ أكتػبخ ، 
وباالشتخاك مع  البحث العمسي والتكشػلػجيا

الدادس أكاديسية العمػم األفخيكية وجامعة 
  أكتػبخ مغ

 

 8في الفتخة مغ )
يخ فبخا  17 –

 م(2719

 

جامعة  –كمية التخبية 
 الدادس مغ أكتػبخ

 

 الحزػر والسشاقذات

السؤتسخ العمسي األول بقدع أصػل التخبية  18
جامعة سػىاج بعشػان: "مجانية التعميع بيغ 
القبػل والخفس )رؤي واتجاىات(. كمية 

 جامعة سػىاج –التخبية 

 

 

 24األحج السػافق 
 م2719فبخايخ 

 

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 

 رئيذ السؤتسخ

السؤتسخ العمسي العخبي الثاني عذخ "الجولي  19
التاسع" بعشػان : التعميع والسجتسع السجني 
وثقافة السػاششة". جسعية الثقافة مغ أجل 

التشسية بالتعاون مع جامعة سػىاج وأكاديسية 
 البحث العمسي  

 25في الفتخة مغ 
أبخيل  26 –

 م2718

 

 جامعة سػىاج

حزػر والسشاقذات ال
ومقخر إحجى الجمدات 

 العمسية .

السؤتسخ العمسي الجولي األول لكمية رياض  27
األشفال جامعة أسيػا  بعشػان "بشاء شفل 
 لسجتسع أفزل في ضل الستغيخات السعاصخة"

 في الفتخة مغ 

فبخايخ  7- 6)
 م(2718

كمية التخبية وكمية 
 –رياض األشفال 
 جامعة أسيػا 

 

 سشاقذاتالحزػر وال

مؤتسخ مذكبلت التعميع في الرعيج )الػاقع  21
 والحمػل(

الثبلثاء السػافق 
26  /12 
 م2717/

جامعة  –كمية التخبية 
القاعة  –أسيػا 

 الثسانية

 الحزػر والسشاقذات

السؤتسخ العمسي الخابع لمجسعية السرخية  22
لمجراسات االجتساعية، بعشػان: "التدامق 

 وقبػل ا خخ".

 

 تخة مغ في الف

أكتػبخ  4- 3)
 م(2717

 

جامعة  –كمية التخبية 
دار  –عيغ شسذ 
 الزيافة

السذاركة ببحث عشػانو: " 
إدمان مػاقع التػاصل 

االجتساعي وأثخه عمي قيع 
التدامق وقبػل ا خخ لجي 
شبلب كمية التخبية جامعة 
 سػىاج مغ وجية نطخىع "
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

فرتح اَؼقبد  ػُىاٌ ادلؤمتش و
 ادلؤمتش

انكهُخ انزٍ اَؼقذ 
 فُهب ادلؤمتش

 َىع ادلشبسكخ

مؤتسخ بعشػان "التعميع وثقافة العسل الحخ  23
 التخاخي إلي التآخي" مغ

 – 2في الفتخة مغ 
 م2717مايػ  3

قاعة السؤتسخات 
الدجاجية بجامعة 

 سػىاج

الحزػر والسشاقذات 
 وأمانة بعس الجمدات

نجوة عمسية مػسعة بعشػان "معاييخ وأخبلقيات  24
 البحث العمسي ودعع معامل التأثيخ العخبي

يػم الدبت السػافق 
 م2717/  3/  4

جامعة  –كمية التخبية 
قاعة  –سػىاج 

 السشاقذات بالكػامل

التشطيع واإلشخاف 
 والحزػر

مؤتسخ بعشػان "تججيج الخصاب التخبػي في  25
 الببلد العخبية"

 23في الفتخة مغ 
أبخيل  24 –

 م2716

قاعة السؤتسخات 
الدجاجية بجامعة 

 سػىاج

الحزػر والسشاقذات 
 وأمانة إحجى الجمدات

قييع القائع عمي نجوة عمسية بعشػان "الت 26
 السعاييخ وإعجاد االختبارات"

يػم الدبت السػافق 
 م4/4/2715

معسل مرادر التعمع 
 –كمية التخبية  –

 جامعة سػىاج

 التشطيع والحزػر 

نجوة عمسية بعشػان "التقييع القائع عمي  27
 السعاييخ الخاصة بكمية التخبية"

يػم الدبت السػافق 
 م23/2/2713

مخكد تصػيخ نطع 
بلب واالمتحانات الص
 جامعة سػىاج –

 الحزػر

نجوة بعشػان "أفزل السسارسات في تذكيل  28
 الشطع السجرسية".

 –أكاديسية إبجاع  م22/2/2715
 محافطة سػىاج

 الحزػر

 السؤتسخ العمسي الثاني لذباب الباحثيغ 29
 – السجتسع وقزايا العمسي البحث" حػل

 ."السدتقبل وشسػحات الحاضخ تحجيات

 تالدب

 م12/5/2712

قاعة السؤتسخات 
جامعة  –الكبخى 

 سػىاج

 

 الحزػر

مؤتسخ الجورة التخررية لكميات رياض  37
 األشفال بالجامعات السرخية

 9/4في الفتخة مغ )
 م(2717/

إلي 
 م(12/4/2717)

جامعة  –كمية التخبية 
 سػىاج

 الحزػر والتشطيع

ع السؤتسخ العمسي العخبي الخابع، بعشػان: "التعمي 31
 وتحجيات السدتقبل".

-25في الفتخة مغ )
 م(2779أبخيل  26

جامعة سػىاج 
باالشتخاك مع جسعية 
 الثقافة مغ أجل التشسية

 الحزػر والتشطيع
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

فرتح اَؼقبد  ػُىاٌ ادلؤمتش و
 ادلؤمتش

انكهُخ انزٍ اَؼقذ 
 فُهب ادلؤمتش

 َىع ادلشبسكخ

نجوة بعشػان: "معاييخ ومػاصفات البحث  32
 العمسي في السشاىج وشخق التجريذ".

يػم األربعاء 
السػافق 

 م15/4/2779

 الحزػر جامعة سػىاج

تسخ العمسي األول لمجسعية السرخية السؤ  33
لمجراسات االجتساعية، بعشػان: "تخبية 
 السػاششة ومشاىج الجراسات االجتساعية".

 

 19في الفتخة مغ )
يػليػ  27-

 م(2778

 

جامعة  –كمية التخبية 
 عيغ شسذ

السذاركة ببحث عشػانو: 
"تقػيع أداء معمسي الجراسات 

االجتساعية بالحمقة 
معاييخ  اإلعجادية في ضػء

 الجػدة الذاممة"

السؤتسخ العمسي العخبي الثالث، بعشػان:  34
 "التعميع وقزايا السجتسع السعاصخ".

في الفتخة مغ 
أبخيل  27-21)

2778) 

جامعة  –كمية التخبية 
سػىاج باالشتخاك مع 
جسعية الثقافة مغ أجل 

 التشسية

 

 الحزػر والتشطيع

ديد مؤتسخ "دور الكيادات الجامعية في تع 35
 نطع الجػدة واالعتساد".

يػم الثبلثاء 
السػافق 

 م37/17/2777

القاعة الثسانية 
باإلدارة العامة في 
 جامعة أسيػا

 

 الحزػر

السؤتسخ العمسي العخبي الثاني بعشػان :  35
الببلد العخبية  "التعميع الجامعي الخاص في

 قزايا آنية وآفاق مدتقبمية". –

 

 - 27في الفتخة )
 مارس 28 

2777) 

 أكاديسية البحث العمسي

والتكشػلػجيا بجامعة 
سػىاج باالشتخاك مع 
جسعية الثقافة مغ أجل 

 التشسية

 

 الحزػر والتشطيع

 

بعشػان:  السؤتسخ العمسي العخبي األول، 36
"التخبية الػقائية وتشسية السجتسع في ضل 

 .العػلسة"

في الفتخة مغ 
أبخيل  19 -18)

 م( 2776

 كمية التخبية بدػىاج
جامعة جشػب  –

 الػادي

 

 الحزػر والتشطيع

يػم الثبلثاء السػافق  السؤتسخ اإلقميسي لتصػيخ كميات التخبية 37
 م 12/7/2775

جامعة  –كمية التخبية 
 أسيػا

 

 الحزػر

نجوة بعشػان: "البشائية والسجخل السشطػمي  38
 في التعميع والتعمع ".

يػم األربعاء السػافق 
 م18/12/2772

 –بية بدػىاج كمية التخ 
 جامعة جشػب الػادي

 الحزػر والتشطيع
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ب
ً
 وانزذسَسُخ )اجلىدح وانزذسَس وانزقىَى(اخلرباد ادلهُُخ  :صبيُ

 

 ادلسبهًخ يف رطىَش انربايظ وادلقشساد انذساسُخ وأسبنُت انزذسَس: (أ )
حتاااى م و 27/9/2714جامعاااة ساااػىاج مشاااح  –ماااجيخ وحاااجة ضاااسان الجاااػدة واالعتسااااد بكمياااة التخبياااة  1

 م .26/9/2716

 .يدانذ و البكالػريػس والجراسات العميامإعجاد تػصيفات السقخرات التي قست بتجريديا بسخحمتي ال 2

 .يدانذ و البكالػريػس والجراسات العميامإعجاد تقاريخ السقخرات التي قست بتجريديا بسخحمتي ال 3

 لمعامبكمية التخبية بدػىاج  والجراسات االجتساعيةالجغخافيا والتاريخ  شعب الكمية التالية: مشدق بخنامج 4
 .م2779/ 2778 وحتى م،2777/ 2776 الجامعي

مخاجعة تػصيفات وتقاريخ السقخرات الجراسية لجسيع البخامج التعميسية بالكمية لمعام الجامعي  5
 .م2713/2714

 م.2779م وحتى 2776كمية مغ السذاركة في إعجاد تػصيفات وتقاريخ السقخرات والبخامج الجراسية بال 6

السذاركة برػرة دورية في إعجاد الجراسة الحاتية بالكمية بشياية كل عام دراسي خبلل األعػام الجراسية مغ  7
 .م2715/ 2714م وحتى 2717/ 2779

م وحتى 2717/ 2779السذاركة في إعجاد التقخيخ الدشػي الحاتي لمكمية خبلل األعػام الجراسية مغ  8
 .م2715/ 2714
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 ادلشبسكخ يف رطىَش َظى انزقىَى وإداسح االيزؾبَبد: (ة )

م وحتاااى 18/9/2713جامعاااة ساااػىاج مشاااح  –ماااجيخ وحاااجة تقاااػيع الصااابلب ونطاااع االمتحاناااات بكمياااة التخبياااة  1
 م.26/9/2716

تعخف عمى تصبيق االستبيانات واستصبلعات رأي عمى شبلب الكمية والدادة أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع لم 2
، 2711/2712، 2717/2711مجى مشاسبة نطع التقييع وإدارة االمتحانات الستبعة بالكمية لؤلعػام الجامعية 

 م.2714/2715، 2713/2714، م2712/2713

م والعام 2714/ 2713إعجاد تقخيخ الػضع الخاىغ لشطع التقػيع وإدارة االمتحانات بالكمية لمعام الجامعي  3
 راء الصبلب.الجامعي في ضػء آ

 م .2714/ 2713إعجاد تقخيخ حػل نتائج تقييع األوراق االمتحانية لمعام الجامعي  4

م في ضػء آراء 2714/2715إعجاد تقخيخ الػضع الخاىغ لشطع التقػيع وإدارة االمتحانات بالكمية لمعام الجامعي  5
 الصبلب.

 م.2714/2715م الجامعي إعجاد تقخيخ حػل نتائج تقييع األوراق االمتحانية لمعا 6

م وتػصيات وحجة التقػيع بالكمية 2714/ 2713إعجاد ممخز نتائج تقػيع نطع التقػيع وإدارة االمتحانات لمعام  7
 م.2715/ 2714لتصػيخ نطع التقػيع وإدارة االمتحانات لمعام الجامعي 

م وتػصيات وحجة التقػيع بالكمية 2715 /2714إعجاد ممخز نتائج تقػيع نطع التقػيع وإدارة االمتحانات لمعام  8
 م.2716/ 2715لتصػيخ نطع التقػيع وإدارة االمتحانات لمعام الجامعي 

 م.2714/ 2713إعجاد الخصة الدشػية لػحجة تقػيع الصبلب بالكمية لمعام الجامعي  9

 م.2715/ 2714إعجاد الخصة الدشػية لػحجة تقػيع الصبلب بالكمية لمعام الجامعي  17

تجريب أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بجامعة سػىاج عمى إنذاء بشػك األسئمة وكيفية بشاء االختبار  11
 م.2715/ 2714التحريمي، وكيفية صيا ة األسئمة الجيجة خبلل العام الجامعي 

م، 2714/ 2713اإلشخاف عمى إعجاد ممفات السقخرات الجراسية بالكمية خبلل العام الجامعي  12
 م.2714/2715و
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

إعجاد تقاريخ دورية حػل مجى التدام الدادة أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بالسيثاق األخبلقي لشطع تقػيع  13
 م.2714/2715، 2714/ 2713الصبلب وإدارة االمتحانات في األعػام الجامعية 

ييخ االمتحان الجيج خبلل تشطيع دورات وورش عسل لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية ومعاونػىع حػل معا 14
 م.2715/ 2714م، والعام الجامعي 2714/ 2713العام الجامعي 

 السعاييخ عمى القائع التقييعتشطيع دورات وورش عسل لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية ومعاونػىع حػل  15
 م.2715/ 2714،  م2714/ 2713 الجامعي العام خبلل اإللكتخونية االمتحانات وإعجاد

إعجاد االمتحانات السسيكشة لصبلب الجبمػم العامة نطام العام الػاحج في مقخرات شخق التجريذ ، والسشاىج لمعام  16
 م.2715/ 2714الجامعي 

 ادلشبسكخ يف أػًبل االيزؾبَبد: (ط )

نائب رئيذ عام االمتحانات )الميدانذ والبكالػريػس، الجراسات العميا، والتأىيل التخبػي( مشح عام  1
 م.2716

مخاجعة ججاول االمتحانات لصبلب الميدانذ والبكالػريػس لمفرميغ الجراسييغ األول والثاني لمعاميغ  2
 م أثشاء العسل كعزػ في لجشة شئػن التعميع والصبلب.2715/ 2714م ، 2714/ 2713الجامعييغ 

 لجراسات العميا.السذاركة في إعجاد االمتحانات وترحيحيا بسخحمتي الميدانذ والبكالػريػس وا 3

 السذاركة في تشفيح أعسال الكشتخول لصبلب الميدانذ والبكالػريػس والجراسات العميا. 4

 السذاركة في اإلشخاف عمى االمتحانات "مخاقب عام" بسخحمتي الميدانذ والبكالػريػس والجراسات العميا. 5
 

 

 اإلششاف ػهً انزذسَت ادلُذاٍَ )انرتثُخ انؼًهُخ(. (د )

م، وىحا السكتب مدئػل عغ تػزيع الصبلب 2716/2717تب التخبية العسمية لمعام الجامعي رئيذ مك 1
والسذخفيغ وأعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع، عمي مجارس التخبية العسمية، ومتابعتيع داخل السجارس، 

 ورصج درجاتيع وتدميسيا لمكشتخول السختز. 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

بي لصبلب الميدانذ شعب )الجغخافيا والتاريخ والجراسات السذاركة في اإلشخاف العام عمى التجريب الصبل 2
 م .2715/ 2714م وحتى 2776/ 2775خبلل األعػام الجراسية مغ االجتساعية وعمع الشفذ( 

خبلل األعػام السذاركة في اإلشخاف العام عمى التجريب الصبلبي لصبلب الجبمػم العامة نطام العام الػاحج  3
 م .2715/ 2714وحتى  م2776/ 2775الجراسية مغ 

السذاركة في تصػيخ بخنامج التجريب الصبلبي لصبلب الجبمػم العامة نطام العام الػاحج لمعام الجامعي  4
 م.2715/ 2714

عمي التخبية العسمية )التجريذ السرغخ( خبلل السذاركة في تجريب شبلب الجبمػم العامة نطام العام الػاحج  5
م ، والحي تع إجخاؤه بكمية التخبية جامعة 2715/ 2714م، و 2714 /2713األعػام الجراسية مغ 

 سػىاج.
 
 
 
 
 

 :ساخلبصخ مبشؽهخ انهُسبَس وانجكبنىسَى رذسَس ادلقشساد (ه )
 
 

 انفشقخ انذساسُخ ادلقشس انذساسٍ و

 الفخقة الثالثة شعبة الجغخافيا شخق تجريذ الجغخافيا 1

 الجغخافياالفخقة الخابعة شعبة  شخق تجريذ الجغخافيا 2

 الفخقة الثالثة شعبة التاريخ شخق تجريذ التاريخ 3

 الفخقة الخابعة شعبة التاريخ شخق تجريذ التاريخ 4

شعبة الجراسات  -تعميع أساسي  –الفخقة الثالثة  شخق تجريذ الجراسات االجتساعية 5
 االجتساعية

شعبة الجراسات   -سيتعميع أسا –الفخقة الخابعة  شخق تجريذ الجراسات االجتساعية 6
 االجتساعية
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 انفشقخ انذساسُخ ادلقشس انذساسٍ و

شعبة الجراسات   -تعميع أساسي –الفخقة الخابعة  تحميل مشاىج الجراسات االجتساعية 7
 االجتساعية

 الفخقة الثالثة شعبة عمع الشفذ شخق تجريذ عمع الشفذ 8

 الفخقة الخابعة شعبة عمع الشفذ شخق تجريذ عمع الشفذ 9

 الثالثة جسيع الذعب بالكميةالفخقة  أسذ بشاء السشاىج  17

 الفخقة الخابعة جسيع الذعب بالكمية تخصي  السشاىج وتصػيخىا 11

 الفخقة الثانية تعميع أساسي أدبي + عمسي مبادئ التجريذ 12

 الفخقة األولي تعميع أساسي أدبي + عمسي التجريذ السرغخ 13

 شعبة الصفػلة –الفخقة األولي  التخبية البيئية 14

 الفخقة الثانية تعميع أساسي أدبي+ عمسي لجراسات البيئية ا 15

 شعبة الصفػلة –الفخقة الثالثة  تخصي  بخامج األشفال 16

 شعبة الصفػلة –الفخقة الخابعة  تشفيح بخامج األشفال 17

 الفخقة الثالثة جسيع الذعب بالكمية الػسائل وتكشػلػجيا التعميع 18

 الفخقة األولي جسيع الذعب بالكمية لتخبػيةالحاسب ا لي وتصبيقاتو ا 19

 السدتػي الثالث –التأىيل التخبػي  شخق تجريذ الجراسات االجتساعية 27

 السدتػي الخابع –التأىيل التخبػي  شخق تجريذ الجراسات االجتساعية 21

 السدتػي األول أ، ب –التأىيل التخبػي  الجراسات البيئية 22
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 خ مبشؽهخ انذساسبد انؼهُب :اخلبص رذسَس ادلقشساد (و )
 انفشقخ انذساسُخ ادلقشس انذساسٍ و

 الجبمػم العامة نطام العام الػاحج الجراسات االجتساعيةشخق تجريذ  1

 الفخقة األولي –الجبمػم العامة نطام العاميغ  الجراسات االجتساعيةشخق تجريذ  2

 الفخقة الثانية –العاميغ الجبمػم العامة نطام  الجراسات االجتساعيةشخق تجريذ  3

 الخاصة في التخبيةالجبمػم  الجراسات االجتساعيةشخق تجريذ  4

 تخرز شخق تجريذ الجراسات االجتساعية الجكتػراهشبلب  اتجاىات معاصخة في تجريذ الجراسات االجتساعية 5

 ذ الجراسات االجتساعيةشبلب الساجدتيخ تخرز شخق تجري اتجاىات معاصخة في تجريذ الجراسات االجتساعية 6

 شبلب الساجدتيخ في التخبية تخرز شخق تجريذ رياض األشفال اتجاىات معاصخة في تجريذ رياض األشفال 7

 الجبمػم الخاصة في التخبية تصػيخ مشاىج 8

  تخصي  وتصػيخ السشاىجالجبمػم السيشية شعبة  تقػيع السشاىج وإعجاد االختبارات التحريمية 9

 الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع  التكشػلػجيالسشيج  17

 الفخقة الثانية –الجبمػم العامة نطام العاميغ  مشاىج 11

 الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع  استخجامات الحاسب ا لي في التجريذ 12

 الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع صيانة األجيدة والحاسب ا لي 13

 الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع  ترسيع وإنتاج الػسائل التعميسية 14

 الجبمػم السيشية شعبة تكشػلػجيا التعميع  مرادر التعمع 15

 الجبمػم العامة نطام العام الػاحج وسائل وتكشػلػجيا التعميع 16

 تخبية خاصةالالجبمػم السيشية شعبة  أساليب التجريذ العبلجي 17

 تخبية خاصةالالجبمػم السيشية شعبة  مشاىج التخبية الخاصة 18

 الجبمػم السيشية شعبة رياض األشفال  مشاىج الصفل 19

 الجبمػم السيشية شعبة رياض األشفال  أساليب تجريذ الصفل 27
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ب
ً
 اخلرباد يف رلبل انزذسَت: :ربسؼ

 مجرب بسخكد ضسان الجػدة جامعة سػىاج. -1

 ديسي وتخبػي باألكاديسية السيشية لمسعمسيغ.مجرب معتسج عام أكا -2

 مجرب عام في األكاديسية االستخالية لمتكشػلػجيا والتجريب. -3

 . (TOT)مجرب مجربيغ )إعجاد السجربيغ(  -4

 مجرب التشسية البذخية بأكاديسية بجاية لمتجريب وتكشػلػجيا السعمػمات. -5

 مجرب في مذخوع تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة. -6

 مجرب في جسعية السجمذ الػششي لمذباب في سػىاج. -7

 مجرب في بخنامج إعجاد السعمع الجامعي .  -8

 .(S.M.T)مجرب عام في مخكد تكشػلػجيا السدتقبل  -9

 مجرب عام في مخكد التجريب عمي نطع وتكشػلػجيا السعمػمات بجامعة سػىاج. -17

 مجرب مجربيغ ميدخات مجارس السجتسع . -11

 وتعميع الكبار . مجرب مجربيغ محػ األمية  -12

 .التعمع الشذ  تصبيق مجرب معمسي التعميع قبل الجامعي عمي  -13

 الجػدة واالعتساد .معاييخ عمي مجرب معمسي التعميع قبل الجامعي  -14

 مجرب مػضفي الجواويغ لمتخقي لػضائف أعمي .  -15

 .(MATH)مجرب بخنامج "بشاء وتصػيخ ميارات السعمسيغ في مجارس المغات  -16

 ىخ الذخيف عمي ميارات التجريذ واستخاتيجياتو الحجيثة.مجرب معمسي األز  -17

 .تذارات التخبػية في محافطة سػىاجمجرب التشسية البذخية بأكاديسية إبجاع لمتجريب واالس -18
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 

ا
ً
 انكفبَبد انشخصُخ :ػبشش

 يجيج العسل تحت الزغ  .   -1

 يجيج استخجام االتجاىات الحجيثة في التجريذ . -2

 شبلبو وزمبلئو وأساتحتو .مخؤوسيو و غ يحطى بقبػل اجتساعي كبيخ بي -3

 ميسػم بقزايا تحقيق جػدة التعميع في البيئة السرخية والعخبية. -4

يجيااج تااجريب شبلبااو عمااى تػضيااف خامااات ومااػارد البيئااة السحميااة فااي تحقيااق العجيااج مااغ  -5

 أىجاف تجريذ الجراسات االجتساعية .

 ي التجريذ وتجريب شبلبو عمي ذلظ .استخجام التكشػلػجيا الستقجمة ف  بخبخات كبيخة في ىيحط -6

 

 االهزًبيبد انؼهًُخ وانجؾضُخػشش:  ؽبدٌ
 ( تحقيق الجػدة الذاممة واالعتساد األكاديسي لكميات التخبية.1

 استخجامات شبكة االنتخنت في تجريذ السػاد الجراسية. (2

 تػضيف تكشػلػجيا التعميع في التجريذ. (3

 يا في تجريذ االجتساعيات.نساذج التجريذ الحجيثة وتصبيق (4

 معاييخ إعجاد معمع االجتساعيات لعرخ السعمػمات والتكشػلػجيا وفي ضػء مفيػم الجػدة الذاممة. (5

 التخبية البيئية في مخاحل التعميع. (6
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

 األساليب الحجيثة في تجريذ االجتساعيات. (7

 تصػيخ مشاىج الجراسات االجتساعية بسخاحل التعميع العام. (8

 صػيخ ميارات معمع االجتساعيات لسػاجية تحجيات العرخ الحالي.ت (9

 تجريب الصبلب السعمسيغ شعبة الجغخافيا والتاريخ )االجتساعيات( عمي السيارات الػضيفية في الجغخافيا. (17

 تجريب معمسي االجتساعيات عمي السيارات الػضيفية في الجغخافيا. (11

 

 

 ػشش: شهبداد انشكش وانزقذَش صبٍَ
 

شايادة شااكخ وتقااجيخ ماغ جامعااة سااػىاج عماي السذاااركة الفعالااة والاجور الكبيااخ فااي رعاياة ونجاااح فخيااق  1

 السبادرة الصبلبية "بتكتب بكخة بذخوشظ" أثشاء عسميا السيجاني داخل وخارج الجامعة.

ة الاػشغ شيادة شكخ وتقجيخ مغ رابصة أبشاء جييشاة عماي التسيادو العمساي واألكااديسي والتفااني فاي خجما 2

 والسداىسة بذكل فعال في خجمة السجتسع. 

شايادة شاكخ وتقااجيخ ماغ جامعاة سااػىاج عماي  السذااركة الستسياادة فاي اإلشاخاف عمااي الاجورات التجريبيااة  3

 عمي التجريذ في فرػل تعميع الكبار ومحػ األمية الُسقامة في الجامعة والسحافطة.

عماي الجياػد السبحولاة  (أميغ عام الجامعاات السراخية)أ.د/ عسخو عدت سبلمة شيادة شكخ وتقجيخ مغ  4

 في إنجاح معامل التأثيخ العخبي.
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

شاايادة شااكخ وتقااجيخ مااغ مااجيخ مخكااد العبلقااات الجوليااة ورئاايذ جامعااة سااػىاج عمااي السذاااركة الفعالااة  5

 م.2719أكتػبخ  16والستسيدة في ورشة عسل بعشػان "الترشيف الجولي وخجاع الخقع"، وذلظ في يػم 

شاايادة شااكخ وتقااجيخ مااغ رئاايذ مجمااذ إدارة األكاديسيااة االسااتخالية لمعمااػم والتكشػلػجيااا والتعماايع تقااجيخًا  6

واعتاداًزا بالعصااء الستسياد والجيااج السباحول فاي خجمااة وتشسياة السجتساع والشيااػض بالعسمياة التعميسياة فااي 

 مرخ والعالع العخبي.

عماػم األفخيكياة عماي الجياػد السبحولاة فاي تحكايع جاػائد شيادة شكخ وتقجيخ مغ نائاب رئايذ أكاديسياة ال 7

 م.2719يػنيػ  – 24 – 21السؤتسخ الجولي الخابع لسعامل التأثيخ العخبي خبلل الفتخة  

شيادات شكخ متشػعة ماغ وحاجة الشذاخ العمساي بالجامعاة والكمياة عماي حداغ التعااون والجياج السخماز  8

 بلثة وفي تحكيع أبحاثيا ودعسيا باألبحاث العمسية.في االرتقاء بذأن السجبلت التخبػية الث

شيادات شكخ وتقاجيخ متشػعاة ماغ قصااع خجماة السجتساع وتشسياة البيئاة، مشياا شايادة لمسذااركة الفعالاة  9

ورعاية نجوة مدتججات فيخوس كػرونا ودور شبلب كمية التخبية فاي الػقاياة، وذلاظ ياػم االثشايغ السػافاق 

 ية التخبية جامعة سػىاج.م، بسقخ كم2727نػفسبخ  9

شيادة شكخ وتقجيخ مغ قصاع خجمة السجتسع وتشسية البيئة بالجامعة والكمية لمسذاركة الباارزة فاي إقاماة  17

نجوة "االكتذاف السبكخ لدخشان الثجي وعيادة الفحز الصبي والتجريب السخافقاة لياا"، وذلاظ ياػم الدابت 

 م.2719أكتػبخ  12السػافق 
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

وتقااجيخ متشػعااة مااغ عااجد مااغ األسااخ الصبلبيااة بكميااة التخبيااة جامعااة سااػىاج عمااي مااجار  شاايادات شااكخ 11

 سشػات متعجدة.

شيادات شكخ وتقجيخ ودروع تكخيع مغ بعس الُذعب والتخررات داخل الكمياة تقاجيخا لمسجياػد السباحول  12

 امعة وخارجيا.معيع في تحليل الكثيخ مغ العكبات وحل السذكبلت التي تػاجييع داخل الكمية والج

شاايادات شااكخ وتقااجيخ متشػعااة ومتعااجدة وعمااي سااشػات متتاليااة مااغ رعايااة الذااباب بكميااة التخبيااة، ومااغ  13

 جامعة سػىاج بأنذصتيا السختمفة. 

 

شاايادات شااكخ وتقااجيخ مااغ مؤسدااة السجمااذ الااػششي لمذااباب فااخع سااػىاج عمااي الااجور الفعااال لشجاااح  14

ؤسدااة ومشااا: بخنااامج تشسيااة السااػارد البذااخية، بخنااامج التااجريب عمااي البااخامج التجريبااة التااي أقامتيااا الس

 .(TOT)صيا ة وتقييع األىجاف السيارية والػججانية، وبخنامج تجريب وإعجاد السجربيغ 

 

شاايادة شااكخ وتقااجيخ مااغ السذاااركيغ فااي البخنااامج التااجريبي "إعااجاد السااجربيغ" بسجيخيااة التشطاايع واإلدارة  15

م مااغ قصاعاات التخبيااة والتعمايع والرااحة 2727/  2/  6إلاي  1/  26لفتاخة مااغ بداػىاج السشعقاج فااي ا

والصب البيصخي والسجالذ الصبية والذباب والخياضة عماي الجياػد السبحولاة فاي نجااج البخناامج وتحقياق 

 أكثخ إفادة لمسذاركيغ.

 

الجياػد الستسيادة  بجامعاة ساػىاج عماي(MIS) شيادة شاكخ وتقاجيخ ماغ مخكاد نطاع السعمػماات اإلدارياة  16
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

واألداء الستعاون والجيج السخمز كسجيخ لػحاجة ضاسان الجاػدة واالعتسااد بكمياة التخبياة مساا يدااعج فاي 

 إنجاز جسيع السيام واالرتقاء بأداء العسل.

شيادة شكخ وتقجيخ مغ أكاديسية السعمع بداػىاج عماي الجياػد الستسيادة كساجرب فاي العجياج ماغ الباخامج التاي  17

ل األكاديسيااة ومشيااا: بخنااامج أساساايات التػجيااو الفشااي، بخنااامج ميااارات الكيااادة لسااجيخي السااجارس، تساات داخاا

بخنااامج تخقااي السعمساايغ لػضااائف أعمااي، بخنااامج التشسيااة السيشيااة لسعمسااي ومعمسااات التعماايع العااام، بخنااامج 

اريااة لسعمساااي وماااػجيي التشسيااة السيشياااة لسعمسااي ومعمساااات األزىااخ الذاااخيف، بخناااامج السيااارات الفشياااة واإلد

الجراسااات االجتساعيااة بالسخحماااة االبتجائيااة، بخناااامج تااجريب معمسااي الراااف الثالااث اإلعاااجادي عمااي الساااشيج 

 الججيج في الجراسات االجتساعية.

 عساال ورشااة تشطاايع فااي الستسياادة الجيااػد عمااى سااػىاج جامعااة – التخبيااة كميااة مااغ وتقااجيخ شااكخ شاايادة 18

بسعسال مرااادر الااتعمع  م4/4/2715 الداابت ياػم فااي" ي السعااييخ واالختباااراتالتقااػيع القاائع عماا" بعشاػان

 .بكمية التخبية

شايادة شاكخ وتقاجيخ ماغ مخكااد التاجريب عماي نطاع وتكشػلػجياا السعمػمااات بجامعاة ساػىاج بالتعااون مااع  19

السقاام فاي  (TOT)مخكد تكشػلػجيا السدتقبل لمسذاركة الفعالة في البخنامج التجريبي "تاجريب الساجربيغ" 

 م.2715جامعة سػىاج خبلل شيخ فبخايخ 

إباااجاع لمسذاااركة الفعالاااة والستسياادة فااي البخناااامج التااجريبي "تاااجريب  ةشاايادة شااكخ وتقاااجيخ مااغ أكاديسياا 27

 م.3/2/2715م إلي 31/1/215باألكاديسية في الفتخة مغ  جالسشعق (TOT)السجربيغ" 



 

 

 

 

 

 

 - 87- 

 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

طااع وتكشػلػجيااا السعمػمااات بجامعااة سااػىاج بالتعاااون مااع مخكااد شاايادة شااكخ وتقااجيخ مااغ مخكااد التااجريب عمااي ن 21

تكشػلػجيا السدتقبل لمسذاركة الفعالة في البخنامج التجريبي "بشاء وتصػيخ مياارات السعمسايغ فاي ماجارس المغاات" 

(MATH)  م.2714السقام في جامعة سػىاج خبلل شيخ أ دصذ 

مخكااد تشسيااة السااػارد البذااخية لمسااجارس  -بدااػىاج مااغ مجيخيااة التخبيااة والتعماايع  وتقااجيخ شااكخ شاايادة 22

الخسسية لمغات ، عماي حداغ السذااركة فاي تشفياح الباخامج التجريبياة الخاصاة باالسخكد والتاي نفاحت خابلل 

 م.2713/2714العام الجامعي 

شيادة شاكخ وتقاجيخ ماغ أكاديسياة بجاياة لمتاجريب وتكشػلػجياا السعمػماات بداػىاج عماي الجياػد الستسيادة  23

 م بجيػان عام محافطة سػىاج .2713/2714والسمسػسة خبلل تشفيح الخصة التجريبية لمعام 

األنذااصة الصبلبيااة  فااي الستسياادة الجيااػد عمااى سااػىاج جامعااة – التخبيااة كميااة مااغ وتقااجيخ شااكخ شاايادة 24

 م.2713/2714كسشذق عام لؤلنذصة الصبلبية بالكمية في العام الجامعي 

األنذااصة الصبلبيااة  فااي الستسياادة الجيااػد عمااى سااػىاج جامعااة – التخبيااة كميااة مااغ وتقااجيخ شااكخ شاايادة 25

 م.2712/2713كسشذق عام لؤلنذصة الصبلبية بالكمية في العام الجامعي 

إنجااح أعساال اتحاااد  فااي الستسيادة الجياػد عمااى ساػىاج جامعاة – التخبيااة كمياة ماغ وتقااجيخ شاكخ شايادة 26

 م.2711/2712امعي شبلب كمية التخبية في العام الج

دفعاة  ساػىاج جامعاة – التخبياة كميةشبلب الفخقة الخابعة شعبة العمػم التجارية ب مغ وتقجيخ شكخ شيادة 27

 .م1998/1999العطيع خبلل العام الجامعي  لجيجم تقجيًخا لمعصاء الكخيع وا1999
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 انسريح انزارُخ
 أ.د/ خبنذ ػجذ انهطُف زلًذ ػًشاٌ

 عبيؼخ سىهبط -كهُخ انرتثُخ 

ات عماي السذااركة فاي فعالياات شيادة شكخ وتقجيخ مغ إدارة مذخوع تصػيخ نطع تقػيع الصابلب واالمتحانا 28

ورشااة عساال بعشااػان "تكشػلػجيااا تقااػيع الصاابلب واالمتحانااات والتااي عقااجت بسقااخ مخكااد الكياااس والتقااػيع 

 م. 17/5/2717بجامعة سػىاج في يػم االثشيغ السػافق 

 فاي لاةالفعا والسذااركة الستسيادة لمجياػد تقاجيخاً  ساػىاج، جامعاة – التخبياة كمياة ماغ وتقاجيخ شاكخ شيادة 29

 إلاى 9/4 الفتاخة فاي الكمياة نطستياا والتاي السرخية بالجامعات األشفال رياض لكميات التخررية الجورة

 .م2717/ 12/4

 لمسذااركة السبكاخةط الصفػلاة مخحماة فاي التعمايع تحدايغ لسذاخوع الكشاجي الاجعع فخياق ماغ وتقجيخ شكخ شيادة 37

 األشفال لخياض القػمي السشيج بتجخيب الخاص األشفال رياض لسعمسات التأىيمي البخنامج في كسجرب الفعالة

 .م2717/ 1/12 إلى 27/11 مغ الفتخة في عقج والحي

 

31 

 البخناامج فاي كساجرب الفعالة لمسذاركة سػىاجط بسحافطة والتعميع التخبية مجيخية مغ وتقجيخ شكخ شيادة

 الفتاخة فاي عقاج والاحي األشفاال ضلخيا القػمي السشيج بتجخيب الخاص األشفال رياض لسعمسات التأىيمي

 .م2717/ 1/12 إلى 27/11 مغ

 واهلل ويل انزىفُق


