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 انغٍشح انزارٍخ                           
 :ثٍبَبد ػبيخ -1

 يحًذ حهًً يحًٕد غضالٌ .   االعى:

  .يذسط ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ جبيؼخ اإلعكُذسٌخانٕظٍفخ انحبنٍخ: 

 1٨٩١ / 1١/  ٣ربسٌخ انًٍالد: 

 يزضٔجانحبنخ االجزًبػٍخ: 

 انًُذسح ، اإلعكُذسٌخ .انؼُٕاٌ: 

 جبيؼخ اإلعكُذسٌخ. -أثً قٍش ػُٕاٌ انًشاعالد : كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ 

 ٧1٧٧٠١٩١٠٠٠سقى انًٕثبٌم: 

      ١٩١1١٧٣1٩٧1٧١٠ : انشقى انقٕيى

      dr.mohamed.ghozlan@alexu.edu.eg                             االنكزشًَٔ:انجشٌذ 

 انًؤْالد انؼهًٍخ: -١

 :انزذسج انٕظٍفً -٣

 انذٔنخ انجبيؼخ / انًؤعغخ انزؼهًٍٍخ االنزحبق ثٓب عُخ انٕظٍفخ

 ٨٠٠٢ يؼٍذ -1
جبيؼخ اإلعكُذسٌخ ، كهٍخ انزشثٍخ 

 انشٌبضٍخ نهجٍٍُ
 ٨٠٠٢ يذسط يغبػذ  -١ مصر

 ١٧1٠ يذسط -٣

 

 انذٔساد انزذسٌجٍخ:  -٠

 اعى انجٓخ انًبَحخ رٕقٍذ انذٔسح اعى انذٔسح و

1.  
( : نجشَبيج انًذسة   TOTدٔسح إػذاد انًذسثٍٍ ) 

   انًجزًؼً
١٧1٥ 

 

ٔصاسح انشجبة ٔانشٌبضخ  ، 

 يُظًخ انٍٍَٕغف  

 ١٧1٥ (  TOTدٔسح إػذاد انًذسثٍٍ  )   .١
انجًؼٍخ انًصشٌخ نإلجزًبع 

 انشٌبضً

٣.  
( : فً انزكُٕنٕجٍب    TOTدٔسح إػذاد انًذسثٍٍ  ) 

   ( Technology and Societyٔ انًجزًغ ) 
١٧٧٨ 

جبيؼخ اإلعكُذسٌخ  ، ششكخ إَزم 

 (Intel Learn ) 

٠.  
فً انزكُٕنٕجٍب   (  TOTدٔسح إػذاد انًذسثٍٍ  ) 

 ٔسٌبدح األػًبل 

  (Technology and Entrepreneurship   ) 

١٧1٧ 
جبيؼخ اإلعكُذسٌخ  ، ششكخ إَزم 

 (Intel Learn ) 

٥.  
 خٍفً انزًُ (  TOTدٔسح إػذاد انًذسثٍٍ  ) 

 ( Human Development ) خٌانجشش
١٧1١ 

 خٌانكُذ خًٌٍجبيؼخ انقبْشح ،األكبد

 ٔاإلعزشبساد . تٌنهزذس

 ١٧٧٨ اإلرصبل انفؼبل  .٠

يشكض رًٍُخ قذساد ٔاػضبء ٍْئخ 

ثجبيؼخ  انزذسٌظ ٔانقٍبداد

  اإلعكُذسٌخ

 انذٔنخ انجبيؼخ / انًؤعغخ انزؼهًٍٍخ انغُّ انذسجخ انؼهًٍخ

 ١٧٧٩ انجكبنٕسٌٕط  -1
جبيؼخ اإلعكُذسٌخ ، كهٍخ انزشثٍخ 

 انشٌبضٍخ نهجٍٍُ 
 ١٧1٣ انًبجغزٍش -١ يصش

 ١٧1٠ انذكزٕساِ -٣
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 انؼشض انفؼبل  .١

يشكض رًٍُخ قذساد ٔاػضبء ٍْئخ  ١٧٧٨

ثجبيؼخ  انزذسٌظ ٔانقٍبداد

  اإلعكُذسٌخ

٩.  
 رًٍُخ يٓبساد انزفكٍش 

 

يشكض رًٍُخ قذساد ٔاػضبء ٍْئخ  ١٧٧٨

ثجبيؼخ  انزذسٌظ ٔانقٍبداد

  اإلعكُذسٌخ

 ٔاخالقٍبد انجحش انؼهًً   .٨

يشكض رًٍُخ قذساد ٔاػضبء ٍْئخ  ١٧٧٨

ثجبيؼخ  انزذسٌظ ٔانقٍبداد

  اإلعكُذسٌخ

 ٕاعزخذاو انزكُٕنٕجٍب فً انزذسٌظ   .1٧

ٍْئخ  يشكض رًٍُخ قذساد ٔاػضبء ١٧٧٨

ثجبيؼخ  انزذسٌظ ٔانقٍبداد

  اإلعكُذسٌخ

 بٍٕاػذاد ٔكزبثخ انجحٕس َٔششْب دٔن  .11
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  ١٧٧٨

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

 ١٧1٥ انجٕاَت انقبٍََٕخ ٔاإلداسٌخ ثبنجبيؼخ   .1١
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

 ٕاداسح االصيبد ٔانكٕاسس   .1٣
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  ١٧1٥

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

 ٕارخبر انقشاساد ٔحم انًشكالد   .1٠
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  ١٧1٥

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

 َظبو انغبػبد انًؼزًذح  .1٥
تنمیة قدرات أعضاء ھیئة مركز  ١٧1٥

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

1٠.  
  "SPSS1-2" ثشَبيج انزحهٍم اإلحصبئً

 

١٧1٠ 
مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 

بجامعة  التدریس والقیادات
  اإلسكندریة

  مجموعة شركات ٕابراھیم الفقي ١٧٧٩ انزاكشح بدٍيٓبساد اإلرصبل ٕٔاعزشاج  .1١

1٩.  

انًزقذيخ فً ٕاصبثبد انًالػت ٔانؼالج انطجٍؼً انذٔسح 

 ٔانزذنٍك انشٌبضً

 

١٧٧٠ 

جامعة الدول العربیة ، مجلس 
وزراء الشباب والریاضة العرب ، 

األكادیمیة العربیة اإلفریقیة 
 للریاضة

1٨.  
 بجبدٍيجبل رٔي اإلحز،  دٔسح فً يزالصيخ دأٌٔ

 انخبصخ
 ٔصاسح انزضبيٍ اإلجزًبػً ١٧11

 ٔصاسح انزضبيٍ اإلجزًبػً ١٧11 انخبصخ بجبدٍيجبل رٔي اإلحز،  انزٕحذدٔسح فً   .١٧

١1.  
 بجبدٍيجبل رٔي اإلحز، دٔسح فً رؼهى ٕاشبساد انصى 

 انخبصخ
١٧٧٩ 

 ٍٍانًؼبق خٌٔاصذاء نشػب خٍجًؼ

 خٌانًصش خٍانجًؼ ،ً   بٍعًؼ

 حٌنهزشٔ

١١.  
  انشخصخ انذٔنٍخ نقٍبدح انحبعت اَنً

(ICDL) 

١٧٧٨ 
 بٍٔركُٕنٕجٔصاسح اإلرصبالد 

 انًؼهٕيبد
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 انخجشاد : -٥

 نهجكبنٕسٌٕط ٔانذساعبد انؼهٍب .انزذسٌظ ٔانًشبسكخ فً رطٌٕش انًُبْج انذساعٍخ  -1

 انقذساد نكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ جبيؼخ اإلعكُذسٌخ .انًشبسكخ فً نجبٌ  -١

 األيشٌكٍخ .جبيؼخ جٕسجٍب انٕالٌبد انًزحذح انًشبسكخ فً انًؤرًشاد انذٔنٍخ  فً  -٣

كهٍاخ انزشثٍاخ انشٌبضاٍخ رذسٌت انطالة ٔانخشٌجٍٍ ػهً انؼذٌذ يٍ انجشايج انزذسٌجخ فً انٕحذاد راد انطابثغ انخابف فاً  -٠

 .نهجٍٍُ جبيؼخ اإلعكُذسٌخ 

 انشجبة ٔانشٌبضخ ، ٔانٍٓئبد انشٌبضٍخ .انًشبسكخ فً رحذٌذ اإلحزٍبجبد انزذسٌجخ ٔانزذسٌت اإلداسي نهؼبيهٍٍ فً يجبل  -٥

 .نًشبسكخ فً رذسٌت انؼبيهٍٍ فً ٔصاسح انزضبيٍ االجزًبػً ثًحبفظخ اإلعكُذسٌخ ػهً إداسح األصيبد ٔانكٕاسس ا -٠

 انزذسٌت فً يجبل سٌبدح األػًبل ٔإداسح انًششٔػبد . -١

 ٔعبئم ركُٕنٕجٍخ نزطجٍقبد إداسح انًٕاسد انجششٌخ .انزذسٌت فً يجبل إداسح انًٕاسد انجششٌخ ، رطٌٕش ٔإعزحذاس  -٩

 .انًذٌش انزُفٍزي نٕحذح انجحٕس ٔانًؼهٕيبد ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ جبيؼخ اإلعكُذسٌخ  -٨

 إػزًبد انًؼبيم. / األَشطخ انًخزهفخ فً يجبل َظى إداسح انجٕدح / يششٔػبد رطٌٕش انزؼهٍى -٠

 دٔسح انًشاجغ انذاخهً ، ٔحذح إداسح انجٕدح كهٍخ انُٓذعخ جبيؼخ اإلعكُذسٌخ .- -1

 انًشبسكخ فً أػًبل انجٕدح داخم قغى اإلداسح انشٌبضٍخ ٔانزشٌٔح . -١

 فً أػًبل انجٕدح داخم كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ نهجٍٍُ جبيؼخ اإلعكُذسٌخ .انًشبسكخ  -٣

٠- ------------------------------------------------------------------- 

٥- ------------------------------------------------------------------- 

 انهغبد : -١

1- - local Toefl Exam Grade: V.good)  )  ،. مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلسكندرية  

 زحذح األيشٌكٍخ .فً انهغخ اإلَجهٍضٌخ ، جبيؼخ جٕسجٍب انٕالٌبد انً  (ESLدٔسح ) -١

٣- ------------------------------------------------------------------- 

٠- ------------------------------------------------------------------- 

٥- ------------------------------------------------------------------- 

 


