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 : بَاٌات عاوة -1

 مسري عبذ الٍيب طعبان عَشُ  : يــــــــــــــاالس

 أستار دكتٌر:  الٌظَفة احلالَة

 ً 1979 / 1 /   22  :  خ املَالدــــــتارٍ

 وتزًج  :  احلالة االجتىاعَة

 االسلٍذرٍة -الرون  –فمَىٍج  –طارع أمحذ باطا ترك  8:  ٌانـــــــــــــــالعٍ

 31234463327 ي املٌباٍن: ــــــــــرق

 27931221533856 : ي الكٌوىــــــــالرق

    Samir_esa2020@yahoo.com  االللرتًٌُ:ذ ــالربٍ

 املؤهالت العمىَة: -2

 (:التذرج الٌظَفُ األكادميُ )الذاخمُ ًاخلارجُ -3

 الذًلة التعمَىَةاجلاوعة / املؤسشة  سٍة االلتحاق بوا الٌظَفة

 ً 1002/  6/    6 وعَذ

كمَة الرتبَة الرٍاضَة لمبٍني 

 جاوعة االسلٍذرٍة –

مجوٌرٍة 

 وصر العربَة 

 ً 1002/  2/    11 وذرض وشاعذ

 ً 1007/  21/    19 وذرض دكتٌر

 ً 1020/  2/    00 أستار وشاعذ

 ً 1028/  5/    02 أستار دكتٌر

 الذًلة التعمَىَةاجلاوعة / املؤسشة  الشٍى الذرجة العمىَة

 ً 1000 البلالٌرٌٍض /المَشاٌص -2

 –كمَة الرتبَة الرٍاضَة لمبٍني 

 جاوعة االسلٍذرٍة

مجوٌرٍة وصر 

 العربَة 

 ً 1002 املاجشتري -1

 ً 1007 الذكتٌراي -0
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 :التذرٍشَةاألٌظطة  -4

 ايعضب١ٝ َقض مجٗٛص١ٜ راخٌ ايبهايٛصٜٛؼ َضس١ً يف ايتزصٜػ-1

 ايضابع١ يًفضق١( 2004-2001) ع١ٓ َٔ( قزمي١ ال٥ش١)ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات َار٠ تزصٜػ. 

 األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ األٚيٞ يًفضق١( 1) ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض اذتض٠ ايتُضٜٓات َار٠ تزصٜػ. 

 داَعدد١ ايضٜامدد١ٝ ايرتبٝدد١ بهًٝدد١ ايجاْٝدد١ يًفضقدد١( 2)ايضٜامدد١ٝ ٚايعددضٚض بدداألرٚات ايتُضٜٓددات َددار٠ تددزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ

 داَعد١  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  بهًٝد١  ايجا١ْٝ يًفضق١ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض باألرٚات ايتُضٜٓات تزصٜػ طضم َار٠ تزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ

 ادتُبداط  تدزصٜػ  طدضم  َدار٠  تزصٜػ  ٞ  داَعد١  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  بهًٝد١  ايجاْٝد١  يًفضقد١  االدٗدظ٠  ٚمجبداط  االصمد

 .األعهٓزص١ٜ

 األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايجا١ْٝ يًفضق١( 2)ايضٜامٞ ايٓفػ عًِ َزخٌ َار٠ تزصٜػ. 

 األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايجا١ْٝ يًفضق١ ٚاألدٗظ٠ األصمٞ مجباط َار٠ تزصٜػ. 

 األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايجايج١ يًفضق١ ٚاألدٗظ٠ األصمٞ مجباط َار٠ تزصٜػ. 

 بهًٝد١   ايضٜامد١ٝ  ٚايعدضٚض  ايتُضٜٓدات  ختقدك   ايضابعد١  ايفضقد١  يطدب   ايتزصٜب١ٝ ايرباَر ختطٝط َار٠ تزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 ايرتبٝد١  بهًٝد١  ايضٜام١ٝ  ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات ختقك  ايضابع١ ايفضق١ يطب  ايتزصٜب طضم َار٠ تزصٜػ 

 األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ

 بهًٝد١  ايضٜامد١ٝ    ايضٜامد١ٝ  ٚايعدضٚض  ايتُضٜٓدات  ختقدك   ايضابعد١  ايفضق١ يطب  املٝزاْٞ ايتزصٜب َار٠ تزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 ايرتبٝد١  به١ًٝ   ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات ختقك  ايضابع١ ايفضق١ يطب  ايتزصٜب١ٝ ايرباَر تكِٜٛ َار٠ تزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ

 ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات ختقك  ايضابع١ ايفضق١ يطب  ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ع١ًُٝ تطبٝكات َار٠ تزصٜػ   

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜام١ٝ

 ٚايعدضٚض  ايتُضٜٓدات  ختقدك   ايضابع١ ايفضق١ يطب  ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ٚارتططٞ املٗاص٣ اإلعزار َار٠ تزصٜػ 

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜام١ٝ   ايضٜام١ٝ

 ايضٜامد١ٝ  ٚايعدضٚض  ايتُضٜٓدات  ختقدك   ايضابع١ ايفضق١ يطب  ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايبزْٞ اإلعزار َار٠ تزصٜػ  

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜام١ٝ

  ايضٜامدد١ٝ ٚايعدضٚض  ايتُضٜٓددات ختقدك   ايضابعدد١ ايفضقد١  يطدب   ٚايعددضٚض ايتُضٜٓدات  يف االْتكددا٤ َدار٠  تدزصٜػ  

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜام١ٝ

 2008 عاّ طٓطا داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ األٚيٞ ايفضق١ يطب  ٜام١ٝايض ٚايعضٚض ايتُضٜٓات َار٠ تزصٜػ ّ. 
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 ايغعٛر١ٜ ايعضب١ٝ راخٌ املًُه١ ايبهايٛصٜٛؼ َضس١ً يف ايتزصٜػ -2

 عاّ ادتٛف داَع١  ايرتب١ٝ به١ًٝ ايجا١ْٝ ايفضق١ يطب  ارتاف١ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ َار٠ تزصٜػ  ٔ ّ  َد  ٚستد٢  2010ّ  عدا

2013 ّ 

 ايتشنري١ٜ ايغ١ٓ يطب  ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ َار٠ تزصٜػ(PE001  ) ادتدٛف  داَعد١   ايتشندري١ٜ  ايغد١ٓ  بعُدار٠  ٔ ّ  َد  عدا

 . ّ 2013 ٚست٢ 2010ّ

 ايتشنري١ٜ ايغ١ٓ يطب  ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ َار٠ تزصٜػ(PE002  ) ادتدٛف  داَعد١   ايتشندري١ٜ  ايغد١ٓ  بعُدار٠  ٔ ّ  َد  عدا

 . ّ 2013 ٚست٢ 2010ّ

 

 ايعضب١ٝ َقض مجٗٛص١ٜ راخٌ ايعًٝا ايزصاعات َضس١ً يف ايتزصٜػ -3

 ادتاَع١ املضس١ً املكضص م
 ايفقٌ

 ٚايغ١ٓ

2008/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ ايزبًّٛ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف يًتزصٜب ايع١ًُٝ االعػ 1  

2008/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ ايزبًّٛ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ٚاملٗاص٣ ايبزْٞ االعزار 2  

2009/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايتزصٜب ٚطضم ْعضٜات 3  

2013/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايٓاؽ٦ني تزصٜب 4  

2013/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ٚاملٗاص٣ ايبزْٞ االرا٤ اختباصات 5  

2014/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات تزصٜب يف عح سًك١ 6  

2014/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايٓاؽ٦ني تزصٜب َزاصؼ 7  

2015/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف يًُٓافغات ايف١ٝٓ ايكٝار٠ 8  

2015/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف َٛدٗ٘ قضا٤ات 9  

2016/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات تزصٜب يف ايتزصٜب طضم 10  

2016/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ ايزنتٛصاٙ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايتزصٜب١ٝ ايرباَر ختطٝط 11  

2016/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ ايزنتٛصاٙ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايٓاؽ٦ني اْتكا٤ 12  

 اإلعهٓزص١ٜ ايزنتٛصاٙ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايتزصٜب بضاَر تكِٜٛ 13
 2016/  أٍٚ

 2017أٍٚ /

 2017/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ ايزنتٛصاٙ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايتكِٜٛ ٚايكٝاؼ 22

2018/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف ايٓاؽ٦ني تزصٜب َزاصؼ 25  

2018/  ثاْٞ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف يًُٓافغات ايف١ٝٓ ايكٝار٠ 26  

2018/  أٍٚ اإلعهٓزص١ٜ َادغتري ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات يف َٛدٗ٘ قضا٤ات 27  
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 الذًرات التذرٍبَة:  -5

 ايرتبٟٛ اجملاٍ يف  – 1

 ايزٚي١ اعِ ادت١ٗ املاضت١ تٛقٝت ايزٚص٠ ايزٚص٠

 ايتزصٜػ ايفعاٍ
17/9/2005 

22/9/2005 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

االجتاٖات اذتزٜج١ يف 

 ايتزصٜػ

14/4/2005 

16/4/2005 
ايكزصات ظاَع١  َضنظ ت١ُٝٓ

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 َٗاصات ايعضض ايفعاٍ

17/4/2005 

19/4/2005 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 تكِٜٛ ايتزصٜػ

18/2/2006 

20/2/2006 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

ايتهٓٛيٛدٝا يف اعتدزاّ 

 ايتزصٜػ

12/5/2006 

14/5/2006 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 أخبقٝات ٚآرا  امل١ٓٗ

26/5/2006 

28/5/2006 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 ضتٛ ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ

28/2/2013 

29/2/2013 
ايكزصات ظاَع١ َضنظ ت١ُٝٓ 

 رَٓٗٛص
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 إراص٠ ايفضٜل ايبشجٞ

30/2/2013 

31/2/2013 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 رَٓٗٛص
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

إعزار املؾضٚعات ايتٓافغ١ٝ 

 ٚمتٌٜٛ ايبشٛخ

1/3/2013 

2/3/2013 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 اعايٝب ايبشح ايعًُٞ

17/2/2014 

18/2/2014 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

ْعِ إراص٠ املضادع ايبشج١ٝ 

 ايع١ًُٝ

19/2/2014 

20/2/2014 
َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات ظاَع١ 

 اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ
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 ايبشح ايعًُٞ زتاٍيف  – 2

 ايزٚي١ اعِ ادت١ٗ املاضت١ ايزٚص٠تٛقٝت  ايزٚص٠

 إراص٠ ايفضٜل ايبشجٞ

30/2/2013 

31/2/2013 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ رَٓٗٛص
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

إعزار املؾضٚعات ايتٓافغ١ٝ 

 ٚمتٌٜٛ ايبشٛخ

1/3/2013 

2/3/2013 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 ايعًُٞاعايٝب ايبشح 

17/2/2014 

18/2/2014 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

ْعِ إراص٠ املضادع ايبشج١ٝ 

 ايع١ًُٝ

19/2/2014 

20/2/2014 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 

 اإلراصٟ يف اجملاٍ – 3

 ايزٚي١ املاضت١اعِ ادت١ٗ  تٛقٝت ايزٚص٠ ايزٚص٠

 إراص٠ ايٛقت ٚاالدتُاعات

20/6/2011 

21/6/2011 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 تٓعِٝ املؤمتضات ايع١ًُٝ

10/2/2014 

11/2/2014 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 اإلراص٠ ادتاَع١ٝ

12/2/2014 

13/2/2014 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 

 ادتٛر٠ زتاٍ يف - 4

 ايزٚي١ اعِ ادت١ٗ املاضت١ تٛقٝت ايزٚص٠ ايزٚص٠

 ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ

3/3/2013 

4/3/2013 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

َعاٜري ادتٛر٠ يف ايع١ًُٝ 

 ايتع١ًُٝٝ

22/2/2014 

23/2/2014 

َضنظ ت١ُٝٓ ايكزصات 

 ظاَع١ اإلعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ
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 ايضٜامٞ ايتزصٜب زتاٍ يف - 5

 ايزٚي١ اعِ ادت١ٗ املاضت١ زتاٍ ايزٚص٠ تٛقٝت ايزٚص٠ ايزٚص٠

ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ إلعزار 

 َزصب٢ نض٠ ايكزّ يًٓاؽ٦ني.

16 /6 /2007 ّ 

 22  /6  /2007ّ 

إعزار َزصبٝني 

يًٓاؽ٦ني يف  نض٠ 

 ايكزّ  

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

ايضٜام١ٝ يًبٓني 

 داَع١ األعهٓزص١ٜ

مجٗٛص١ٜ َقض 

 ايعضب١ٝ

ايزٚص٠ ايزٚي١ٝ يف تزصٜب 

 مجباط االٜضٚبهػ 

22  /4  /2016 ّ 

24  /4  /2016 ّ 

إعزار َزصبٝني 

تزصٜب مجباط 

 االٜضٚبهػ

 االحتار املقضٟ يًذُباط

ٚاالحتار ايزٚيٞ 

 يًذُباط

مجٗٛص١ٜ َقض 

 ايعضب١ٝ

 حتهِٝايزٚص٠ ايزٚي١ٝ يف 

 مجباط االٜضٚبهػ 

13  /3  /2017  ّ 

16/3  /2017 ّ 

 سهاّإعزار 

مجباط 

 االٜضٚبهػ

 االحتار املقضٟ يًذُباط

ٚاالحتار ايزٚيٞ 

 يًذُباط

مجٗٛص١ٜ َقض 

 ايعضب١ٝ

 

 :اآليٞ اذتاعب زتاٍيف  – 6

 زتاٍ ايزٚص٠ ايزٚص٠تٛقٝت  ايزٚص٠

َهإ اْعكار 

 ايزٚص٠

 ايزٚي١

سافٌ عًٞ ؽٗار٠  

ICDL  ايضخق١ ايزٚي١ٝ

 يكٝار٠ اذتاعب األيٞ .

6/2/2006 

8/3/2007 
 اذتاعب اآليٞ

األنارمي١ٝ ايعضب١ٝ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 األعهٓزص١ٜب

 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

بضْاَر راصت فٝؿ 

Dart Fish 

6/1/2006 – 

12/1/2006 

ايتشًٌٝ اذتضنٞ 

ٚايتزصٜب ايضٜامٞ 

ٚتعًِٝ األْؾط١ 

 ايضٜام١ٝ

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

ايضٜام١ٝ ، داَع١ 

 األعهٓزص١ٜ
 مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ

 األٌظطة البحثَة: -6

 حبثى املاجشتري ًالذكتٌراي ًاألحباث الذًلَة ًاحملمَة املٍظٌرة 

 

 د١ٗ ايٓؾض ايتاصٜذ عٓٛإ ايبشح ّ

2.  

 يف بزْٞ إعزار ٚ نإمحا٤ ادتُاع١ٝ ايتُضٜٓات تأثري

 بعض أرا٤ َغتٟٛ حتغني عًٞ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ رصؼ

 االبتزا١ٝ٥ املضس١ً مجباط  َٗاصات
2004 ّ 

 –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يًبٓني 

 داَع٘ االعهٓزص١ٜ

1.  

 ض بعضٜتأثري ايعضٚض ايضٜام١ٝ ع٢ً رٜٓاَٝه١ٝ تطٛ

َٚغت٣ٛ ايتشقٌٝ  ٞ"سضن  - اذتػ " اإلرصاى َتػريات 

  ن١ًٝ ايرتب١ٝ طبباالرٚات ي ف٢ ايتُضٜٓات  ايع٢ًُ

 ايضٜام١ٝ

1007 ّ 

 –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يًبٓني 

 داَع٘ االعهٓزص١ٜ

0.  

 ع٢ً املٛعٝكٞ اإلٜكاع عضع١ ف٢ بايتٓٛع تأثريايتزصٜب

 ايضٜام١ٝ ايعضٚض ف٢ األرا٤ َغت٣ٛ
2008 ّ 

 ايدزٚ   يًُذًدػ  ايضابع األق٢ًُٝ املؤمتض

 ٚايرتٜٚدد   ايبزْٝدد١  ٚايرتبٝدد١  يًقددش١ 

 ملٓطكدد١ اذتضندد٢ ٚايتعددبري ٚايضٜامدد١

 ايرتبٝددد١ بهًٝددد١ األٚعدددط ايؾدددضم

 . األعهٓزص١ٜ داَع١ يًبٓني ايضٜام١ٝ
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 د١ٗ ايٓؾض ايتاصٜذ عٓٛإ ايبشح ّ

2.  

 ايكزصات بعض ت١ُٝٓ يف ايضٜام١ٝ ايعضٚض فاع١ًٝ

 ن١ًٝ طب  يزٟ ايٓفغٞ ايتهٝف َٚفضرات اذتضن١ٝ

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

2008 ّ 

 ايدزٚ   يًُذًدػ  ايضابع األق٢ًُٝ املؤمتض

 ٚايرتٜٚدد   ايبزْٝدد١  ٚايرتبٝدد١  يًقددش١ 

 ملٓطكدد١ اذتضندد٢ ٚايتعددبري ٚايضٜامدد١

 ايرتبٝددد١ بهًٝددد١ األٚعدددط ايؾدددضم

 . األعهٓزص١ٜ داَع١ يًبٓني ايضٜام١ٝ

5.  

 يتُضٜٓات املقاسب١ ٚايفغٝٛيٛد١ٝ ايبز١ْٝ اإلعتذابات

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يطب  ايضٜام١ٝ ايعضٚض
2009 ّ 

 ايعزر ، ٚتطبٝكات ْعضٜات زت١ً

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ ، ٚايغتٕٛ ايجأَ

 داَع١ يًبٓني، ايضٜام١ٝ

 األعهٓزص١ٜ

6.  

 اذتاي١ حتغني يف باألرٚات ايضٜام١ٝ ايعضٚض مماصع١ أثض

 ن١ًٝ طب  يزٟ ايتٛافك١ٝ ايكزصات ٚبعض ايعك١ًٝ

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

2009 ّ 

 ، ٚايضٜام١ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ زت١ً

 يًبٓات ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 األعهٓزص١ٜ داَع١

7.  

The Contribution of Sensory Receptors in 
Some physical Variables of the Second 
Grade students in the Faculty of sport 

Education in Alexandria 

2010 ّ 

, World Journal of sport 
Sciences, University of 

Tehran, IRAN,WISS, 3(s) : 
655-662, ISSN2078-4724, 

8.  

 ايبز١ْٝ املتػريات تطٜٛض يف ايظٚد١ٝ ايتُضٜٓات فاع١ًٝ

 ايعاّ ادتُباط يبعيب اذتضن١ٝ املٗاصات ببعض  ارتاف١
2011 ّ 

 ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ يعًّٛ ايع١ًُٝ اجمل١ً

 ، عؾض ايغارؼ ايعزر ، ٚايضٜام١

 داَع١ – ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 املٓقٛص٠

9.  

 عتب١ تزصٜب َٓاطل باعتدزاّ تزصٜيب بضْاَر تأثري

 ايبز١ْٝ ايًٝاق١ عٓافض بعض تطٜٛض يف ايبنتات

 ْاؽ٦ني سض٠ ّ 200 يغباسٞ ايضقُٞ ٚاملغت٣ٛ ٚايٛظٝف١ٝ

2012 ّ 

 يف ٚايزصاعات يًبشٛخ ايع١ًُٝ اجمل١ً

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ ، ايضٜام١ ايرتب١ٝ

 بٛص داَع١ – ٚايبٓات يًبٓني ايضٜام١ٝ

 ععٝز

20.  

 تطٜٛض رٜٓاَٝه١ٝ عًٞ ايٓٛع١ٝ ايتُضٜٓات تأثري

 املٗاصات ببعض ارتاف١ سضنٞ – اذتػ االرصاى َتػريات

 يًذُٝع ادتُباط يبعيب اذتضن١ٝ

2013 ّ 

 ايعزر ، ٚتطبٝكات ْعضٜات زت١ً

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ ، ٚايغبعٕٛ ايجأَ

 داَع١ يًبٓني، ايضٜام١ٝ

 األعهٓزص١ٜ

22.  

 املؤؽضات بعض يف ارتال ايتشٌُ متضٜٓات تأثري

 يًُقاصعني ايبٖٛا٥ٞ ايتػري عتب١ فرت٠ خبٍ ايٛظٝف١ٝ

The effect of specific endurance exercise on 
some physical variables and functional 
indicators during wrestlers’ anaerobic 

change threshold, 

2014 ّ 

Theories & Applications, the 
International Edition,Faculty 
of Physical Education, Abo 
Qir, Alexandria University, 

Egypt. 

21.  

 ايتٛافل حتغني ف٢ ايضٜام١ٝ ايعضٚض مماصع١ أثض

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ طب  يز٣ ايٓفغ٢

The Effect of Practicing Sport Shows on 
Improving the Psychological Coordination in 
Students of the Faculty of Physical Education 

2014 ّ 

Theories & Applications, the 
International Edition, Faculty 

of Physical Education, Abo 
Qir, Alexandria University, 

Egypt. 

20.  

 ايشنا٤ات بعض يف ايضٜام١ٝ ايعضٚض مماصع١ أثض

 ن١ًٝ طب  يزٟ األرا٤ مبغتٟٛ ٚعبقتٗا املتعزر٠

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

2015 ّ 

 ن١ًٝ ، ٚتطبٝكات ْعضٜات زت١ً

 داَع١ يًبٓني، ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 َقض األعهٓزص١ٜ،
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 د١ٗ ايٓؾض ايتاصٜذ عٓٛإ ايبشح ّ

22.  

 أرا٤ َغت٣ٛ حتغني ع٢ً ايٓٛع١ٝ ايتُضٜٓات فاع١ًٝ

  األرا٤ َتؾاب١ٗ اهلذ١َٝٛ املٗاصات بعض

 ايطا٥ض٠ ايهض٠ يبعب٢

Effectiveness of specific exercises on 
improving  performance level of some 

Volleyball similar performance attack skills 

2015 ّ 

International Journal of 
Sports science and Arts, 

Faculty of Physical Education 
for Girls in gezira, Egypt,. 

25.  

 أرا٤ َغتٟٛ حتغني عًٞ ايتٛافك١ٝ تطٜٛضايكزصات أثض

 يًذُٝع ادتُباط عضٚض العيب

Effect of developing coordination abilities 
on improving performance level for 

Gymnastics for all shows players, 

2016 ّ 

Journal of Applies sports 
science, Faculty of Physical 

Education, Abo Qir, 
Alexandria University, Egypt. 

 

26.  

 َضنظ َغاص إضتضاف قِٝ ع٢ً ايتٛاطٕ متضٜٓات فاع١ًٝ

 يًنضب١ ايغاسك١ ايفين األرا٤ َضاسٌ خبٍ ادتغِ ثكٌ

 ع١ٓ، 18 حتت ايطا٥ض٠ ايهض٠ يبعبات

2017 ّ 

 ن١ًٝ ، ٚتطبٝكات ْعضٜات زت١ً

 داَع١ يًبٓني، ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 َقض األعهٓزص١ٜ،

27.  

 ايٓفػ ايكزصات بعض ع٢ً ايضٜام١ٝ ايعضٚض تأثري

 يطب  فٝٝٓا َٓع١َٛ بزالي١  سضن١ٝ

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

2017 ّ 

 ن١ًٝ ايضٜام١، ٚفٕٓٛ عًّٛ زت١ً

 بادتظٜض٠ يًبٓات ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

28.  

 املتػريات بعض عًٞ  ايؾز٠ شتتًف١ بز١ْٝ متضٜٓات تأثري

  األرا٤ َغتٟٛ يتشغني ٚايٛظٝف١ٝ ايبز١ْٝ

 ايضٜام١ٝ، ايعضٚض يف

The Effect of Varied-Intensity Physical 
Exercises on Some Physical and Physiological 
Variables to Improve the Performance Level 

in Sports Shows, 

2017 ّ 

Journal of Applies sports 
science, Faculty of Physical 

Education, Abo Qir, 
Alexandria University, Egypt. 

 

29.  

 ايضادع٘ ايتػش١ٜ اعتدزاّ َع ايضٜام١ٝ تأثريايعضٚض

 ايفغٝٛيٛد١ٝ املؤؽضات بعض حتغني عًٞ اذت١ٜٛٝ

 ن١ًٝ طب  يزٟ االرا٤ َٚغتٟٛ 

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ 

2018 ّ 

 ن١ًٝ ، ٚتطبٝكات ْعضٜات زت١ً

 داَع١ يًبٓني، ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 ّ 2018، َقض األعهٓزص١ٜ،

23.  

 ايتزفل ساي١ ٚ ايبز١ْٝ ايكزصات يبعض  ايٓغب١ٝ األ١ُٖٝ

 ايضٜام١ٝ ايعضٚض أرا٤ َغتٟٛ يف ايٓفغٞ

 ع١ٓ 15 حتت ايبعبات يز٣  

2018 ّ 

املؤمتض ايزٚيٞ يعًّٛ ايضٜام١ "ايضٜام١ 

 .طٜإ عاؽٛص .داَع١سل إْغاْٞ " –

 30 – 27ايفرت٠ َٔ  ادتظا٥ض –ادتًف١ 
 ابضٌٜ .

21.  

 يًؾز  شتتًف١ أعايٝب تٛظٝف َع َطٛص متضٜٓات بضْاَر

 اإلضتضافات ذتاالت اذتضن١ٝ ايهفا٠٤ يتشغني

 ايفكضٟ بايعُٛر املضنب١ 

2018 ّ 

 ن١ًٝ ايضٜام١، ٚفٕٓٛ عًّٛ زت١ً

 بادتظٜض٠ يًبٓات ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ
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 :عمى رسائن املاجشتري ًالذكتٌراي العمىىاألطراف  -7

 تاصٜذ املٓاقؾ١ املضس١ً عٓٛإ ايضعاي١ اعِ ايباسح ّ

2.  

َاٜغ٘ ٖامن عبز املٓعِ 

 أمحز

أثض تطٜٛض االسغاؼ ايعنًٞ اذتضنٞ يف 

حتغني أرا٤ بعض َٗاصات ادتُباط اإلٜكاعٞ 

 يزٟ تًُٝشات املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 2009ّ املادغتري

1.  

 عبز ايعظٜظ عبز ايضمحٔ

 أمحز

بضْاَر متضٜٓات َكرتح يت١ُٝٓ ايكزصات 

ايبز١ْٝ ارتاف١ ٚأثضٙ عًٞ أرا٤ بعض املٗاصات 

 األعاعٝ٘ يقِ ٚايبهِ يًُضس١ً 

 عٓٛات 9 – 6َٔ 

 2011ّ املادغتري

0.  

ستُٛر أمحز ٜغضٟ عبز 

 ايعظٜظ

تأثري بضْاَر متضٜٓات باألرٚات عًٞ تطٜٛض 

َغتٟٛ أرا٤ املؾاصنني يف بطٛي١ ايهفا٠٤ 

 ايبز١ْٝ يًُضانظ ايضٜام١ٝ بايكٛات املغًش١

 2015ّ املادغتري

2.  

أمحز عارٍ ستُز  

 ايٛنٌٝ

ايتأثريات ايتزصٜب١ٝ العتدزاّ متضٜٓات 

ايضؽاق١ يف رٜٓاَٝه١ٝ منٛ املتػريات 

 ايبز١ْٝ ٚاذتغ١ٝ ارتاف١ ببعض 

 َٗاصات ادتُباط يًذُٝع

 2015ّ املادغتري

 ستُز عاطف ايزٜب  .5

متضٜٓات ع٢ً رٜٓاَٝه١ٝ تأثري بضْاَر 

 تطٜٛض ايتٛاطٕ يتشغني َغت٣ٛ األرا٤

 ،ف٢ ايعضٚض ايضٜام١ٝ  

 2015ّ ايزنتٛصاٙ 

6.  

ايغعٝز عبز اذتُٝز 

 عامل

بٓا٤ منٛسز يتكِٜٛ ايبعز املعضيف 

ٚايغٝهٛسضنٞ يبعض األمناط 

 اذتضن١ٝ يًتُضٜٓات ايبز١ْٝ 

 2015ّ ايزنتٛصاٙ 

 ع٢ً َقطف٢ ستُز ْٛص  .7

ايتُضٜٓات ادتُاع١ٝ باألرٚات ع٢ً تأثري 

حتغني بعض ايكزصات ايتٛافك١ٝ َٚغتٜٛات 

 أرا٤ مجٌ ايتُضٜٓات باألرٚات يطب 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ 

 2016ّ ايزنتٛصاٙ 

 عبّ ايغٝز تٛففٝل  .8

ثأثري ايعضٚض ايضٜام١ٝ عًٞ بعض 

يًُعاقني سًٖٓٝا ايكابًني ايشنا٤ات املتعزرٙ 

 يًتعًِ يًُضس١ً اإلعزار١ٜ 

 2016ّ ايزنتٛصاٙ 

9.  

مس١ٝ مجع١ ابضاِٖٝ 

 ايطبٝكٞ

تأثري ايعضٚض ايضٜام١ٝ ع٢ً ساي١ ايتزفل 

ايٓفغٞ ٚحتغني بعض ايكزصات ايبز١ْٝ 

 ع١ٓ  15َٚغتٜٛات األرا٤ يز٣ ايبعبات حتت 

 2017ّ ايزنتٛصاٙ 

20.  

ٚيٝز ستُٛر بغْٝٛٞ 

 رسضٚز

َٗاص٠  حتغنييف  االتظإتأثري متضٜٓات 

عؿ ايػضا  دٗاط عًٞ  ايزا٥ضٟايتًٜٛ  

 ادتُباط تني يٓاؽ٦نيعًك

 2017ّ املادغتري

22.  

إبضاِٖٝ فتشٞ إبضاِٖٝ 

 خًٝف٘

تقُِٝ بعض األرٚات يف ايتُضٜٓات عًٞ أثض 

ايًٝاق١ ايبز١ْٝ يز٣  حتغني بعض عٓافض

 تبَٝش املضس١ً األبتزا١ٝ٥ 

 2018ّ ايزنتٛصاٙ 

21.  

 ايغٝز َادز ستُز ٚيٝز

 اهلل عبز

 يًكزصات ايتُٝٝظ١ٜ املؤؽضات تعٝني

 األرا٤ حتكٝل يفاع١ًٝ ايها١َٓ اذتضن١ٝ

 ادتُباط العب٢ إْتكا٤ نزاي١ املٗاص٣

 ايضٜام١ٝ ايعغهض١ٜ باملزاصؼ

 قٝز ايتطبٝل ايزنتٛصاٙ 
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 رسائن املاجشتري ًالذكتٌراي: وٍاقظة

 

 

 

 تاصٜذ املٓاقؾ١ املضس١ً عٓٛإ ايضعاي١ اعِ ايباسح ّ

20.  

  َدقطدفدد٢ َدشدُدز

 َدشدُدٛر غدددظا 

" فدعددايٝددد١ بدضْددداَر تدُدضٜدٓدددات فدٝفددا 

+( عدًد٢ ايدتددٛاطٕ ايدٛظٝدفدد٢ 11)

يدُدفدقدددٌ ايدضنبدد١ يًٛقداٜد١ َدٔ 

ايضبداط ايقًٝبدد٢ األَدداَدد٢ يدددز٣ 

 العدبددد٢ نددض٠ ايددكددددزّ 

 قٝز ايتطبٝل املادغتري

 ستُزامحز عبز ايؾاف٢   .22

١ٌُ تأٌثض  أرا٤ ع٢ً ايعقب٢ ايعن٢ً ايتٛافل تٓ

ٌٓا يًُعاٌقٔ األعاع١ٝ املٗاصات ًٌٔ سٖ يًتعًِ  ايكاب

 (21: 9)  عٓ٘

 قٝز ايتطبٝل املادغتري

 تاصٜذ املٓاقؾ١ املضس١ً عٓٛإ ايضعاي١ اعِ ايباسح ّ

 ملٝا٤ ستُز دٛر٠ ُٖاّ  .2

ايػضم١ٝ ارتاف١ ع٢ً  تأثري ايتُضٜٓات

رٜٓاَٝه١ٝ منٛ بعض َتػريات اإلرصاى 

سضن٢ ٚ حتغني َغت٣ٛ آرا٤  –اذتػ 

 ع١ٓ 15العبات ادتُباط يًذُٝع حتت 

 2014ّ املادغتري

 سغني عًٞ ايشٚارٟ عامل  .1

تأثري بضْاَر متضٜٓات تأ١ًٖٝٝ عًٞ حتغني 

ايهفا٠٤ ايبز١ْٝ ٚايٛظٝف١ٝ يًُقابني 

 ايٓاتربايؾًٌ ايٓقفٞ ايطٛيٞ 

 عٔ دًطات املذ   

 2015ّ زنتٛصاٙ اي

0.  

فاحل َغعٛر فضز 

 عجُإ

ايبٓا٤ ايعاًَٞ يًكزصات ايتٛافك١ٝ ٚاذتػ 

سضن١ٝ إلْتكا٤ املؾاصنني يف ايعضٚض 

 ايضٜام١ٝ َٔ طب  نًٝ٘ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ 
 2015ّ زنتٛصاٙاي

 أمحز صفعت صٜ٘  .2

اثض إعتدزاّ بضْاَر متضٜٓات باألرٚات عًٞ 

املتػريات ايبز١ْٝ ٚايفغٝٛيٛد١ٝ بعض 

 ٚفٛص٠ ادتغِ يزٟ األطفاٍ طا٥زٟ

 ع١ٓ 12-9ايٛطٕ َٔ  

 2016ّ زنتٛصاٙاي

 عباؼ إمساعٌٝ صما  .5

 األعًٛبني بإعتدزاّ باألثكاٍ ايتزصٜب تأثري

 ايك٠ٛ ت١ُٝٓ ع٢ً ٚاملهجف املٛطع

 ايغف٢ً ايطضف يعنبت اإلْفذاص١ٜ

 ايٛثب يف ايضق٢ُ باإلصتاط ٚعبقتٗا

 ايجبث٢ بزٚي١ ايهٜٛت 

 2017ّ املادغتري

6.  

أمحز عارٍ ستُز  

 ايٛنٌٝ

تأثري َٓع١َٛ متضٜٓات ايتٛافل يف 

رٜٓاَٝه١ٝ بعض املتػريات ايٛظٝف١ٝ 

 ٚعضع١ إتكإ مج١ً مجباط االٜضٚبٝو

 2018ّ زنتٛصاٙاي



 
 

عَشى طعبان الٍيب عبذ مسري         Page 11 of 17 

 
 

  العمىَة: املؤلفات -8

 املظارٍع : -9

 املؾضٚعات:

 يًُؾضٚعادت١ٗ املُٛي٘  عٓٛإ املؾضٚع ق١ُٝ املؾضٚع ايغ١ٓ

 ٖد1433
 ايف 75

 صٜاٍ ععٛرٟ 

تأثري ايؾٛاصر اذتض٠ ايٓاجت١ عٔ اجملٗٛر ايبزْٞ ع٢ً 

ٚرٚص َنارات األنغز٠ DNA ايبق١ُ ايٛصاث١ٝ 

 نٓاس١ٝ ٚقا١ٝ٥ ٚعبد١ٝ

عُار٠ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ 

ادتٛف باملًُه١ ايعضب١ٝ 

 ايغعٛر١ٜ

 اخلربات : -13

 ٚاإلؽضاف١ٝ ايطبب١ٝ األْؾط١ارتربات ٚ

 ايعضب١ٝ َقض مجٗٛص١ٜ راخٌ

 ُِايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ٚنًٝات ايه١ًٝ َغتٟٛ عًٞ ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض املٗضاداْات َٔ يًعزٜز َٚزص  ٚشتضز َق  

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يطب   ايطبب١ٝ األْؾط١  تٓعِٝ يف  َؾاصى   

 ايزصاع١ عري عًٞ اإلؽضاف يف َؾاصى . 

 2002 عاّ األعهٓزص١ٜ َهتب١ بإفتتاح ارتاف١ ايعضٚض يف ايطب  تزصٜب ّ. 

 ندض٠  – طدا٥ض٠  ندض٠  – مجبداط ) املتٓٛعد١  املزاصؼ عًٞ  َؾضف  ّ ٘  – عدباس١   -  عد١ً  ندض٠  – قدز ٚ  – ناصاتٝد  – ددٛر

 ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  بهًٝد١  ايبزْٝد١  ايًٝاق١ يٛسز٠ َٚزص  ٚاملبتز٥ني يًٓاؽ٦ني(  بز١ْٝ يٝاق٘  -تاٜهْٛزٚا – َقاصع١

 .ّ 2008 عاّ ٚسيت ّ 2006 عداّ َٔ ايعغهض١ٜ ايهًٝات إلختباصات املتكزَني ادتزر ايطب  بتأٌٖٝ ٚارتال

 ٚايبٓات يًبٓني املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ ايعضٚض ف٢ ايضٜامٞ املٗضدإ فعايٝات يف  َؾاصى 

 يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضابع١ ايفضق١ يطب  ايزصاعٞ يًُعغهض ايتٓفٝشٟ املؾضف. 

 بايزّ ايتربع محبت)  األعهٓزص١ٜ ستافع١ يف ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع رتزَات ايطبب١ٝ ايكٛافٌ َؾضٚع ع٢ً األؽضاف 

 ( ايتزخني مز َعا ، ايتطعِٝ ٚمحبت –

 ( ايضٜام٢ املؾضف – أعض٠ صا٥ز)  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ اآلعض دتإ يف َؾاصى 

 ٘ٝايتدزصٜب  يف ايه١ًٝ طب  َٔ ايعزٜز عًٞ ٚاإلؽضاف ايتٛد  ٞ ٌ  املٝدزاْ  ٚاإلعزارٜد١  االبتزا٥ٝد١  املضسًد١  َدزاصؼ  راخد

 .اإلعهٓزص١ٜ مبشافع١

 ع١ٓ ايٓؾض ايػبف اعِ ايهتا  املؤيفني

 فتشٞ أمحز إبضاِٖٝ /أ.ر 

 إعبّ ستُز عامل /أ.ر 

 مسري عبز ايٓيب ؽعبإ  /أ.ر 

 مشذ عًَٞضٚإ  /أ.ر 

 ٚا٥ٌ ناٌَ اذتاٟٚ /.رّ.أ 

ايتُضٜٓات أعاعٝات 

 ٚايعضٚض ايضٜام١ٝ

 

2017ّ 
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 ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات تزصٜب طتقك املٝزاْٞ ايتزصٜب يف ايضابع١ ايفضق١ طب  عًٞ َؾضف  ٟ  مسٛسد١  بٓدار

 .ايضٜامٞ

 2004ّ/  7/  20 ّٜٛ باألعهٓزص١ٜ املكاّ  املقض١ٜ املزاصؼ إٚملبٝار بإفتتاح ارتال ايضٜامٞ ايعضض تزصٜب  

 2006 عاّ  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ايعضب١ٝ باألنارمي١ٝ ايبشض١ٜ بّٝٛ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض ّ 

 2007 عاّ املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١ ّ  ٍ ٞ  ٚاذتقدٛ  األٍٚ املضندظ  عًد

 . عاّ تضتٝب ايجاْٞ ٚاملضنظ يًبٓني

 2008 عاّ املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١ ّ  ٍ ٞ  ٚاذتقدٛ  األٍٚ املضندظ  عًد

  يًبٓني

 2008 عاّ  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ايعضب١ٝ باألنارمي١ٝ ايبشض١ٜ بّٝٛ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض ّ  

 2008/ 7/ 26 ّٜٛ باألعهٓزص١ٜ املكاّ  املقض١ٜ يًذاَعات األٍٚ اإلٚملبٝار إفتتاح مبٓاعب١ صٜامٞ عضض ّ . 

 املضندظ  عًٞ ٚاذتقٍٛ ّ 2009 عاّ املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١  ٞ  ايجداْ

  يًبٓني

 2009ّ باإلعهٓزص١ٜ املكاّ احملاص  بّٝٛ اإلستفاٍ يف املؾاصن١. 

 2009ّ عاّ بايكاٖض٠ املكاّ صٜامٝا املٖٛبني ملزاؼ األٍٚ اإلٚملبٝار إفتتاح مبٓاعب١ صٜامٞ عضض. 

 داَعد١  يًبدٓني  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  نًٝد١  بطب " ايضٜام١ عٛر٠" بعٓٛإ األٍٚ ايضٜام١ بّٝٛ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض 

 .ّ 2009 عاّ األعهٓزص١ٜ

 باإلعهٓزص١ٜ املكاّ  املقض١ٜ يًذاَعات ايجاْٞ اإلٚملبٝار إفتتاح مبٓاعب١ ٚبٓات بٓني َؾرتى ٚعضض يًبٓني عضض ّٜٛ 

20/7/2009 ّ. 

 املضندظ  عًٞ ٚاذتقٍٛ ّ 2010 عاّ املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١  ٞ  ايجداْ

  يًبٓني

 2010ّ باإلعهٓزص١ٜ املكاّ احملاص  بّٝٛ اإلستفاٍ يف املؾاصن١. 

 اإلعددهٓزص١ٜ داَعدد١ يًبددٓني ايضٜامدد١ٝ ايرتبٝدد١ نًٝدد١ بطددب  ايجدداْٞ ايضٜامدد١ بٝددّٛ يإلستفدداٍ صٜامددٞ عددضض 

 .ّ 2010 عاّ 

 2014/ 9/ 25 ّٜٛ باألعهٓزص١ٜ املكاّ  املقض١ٜ يًذاَعات ارتاَػ اإلٚملبٝار إفتتاح مبٓاعب١ صٜامٞ عضض ّ . 

 2015 عاّ املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١ ّ  ٍ ٞ  ٚاذتقدٛ  األٍٚ املضندظ  عًد

 . يًبٓني

 املتدقق١ يًهًٝات ايضٜام١ٝ يًعضٚض ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف املؾاصن١  ّ ٍ  ّ 2017 عدا ٞ  ٚاذتقدٛ ٟ  عًد ( A) املغدتٛ

 . يًبٓني األٍٚ ٚاملضنظ
 

 ايغعٛر١ٜ ايعضب١ٝ املًُه١ راخٌ

  2013 ٚست٢ ّ 2010 عاّ َٔ األصمٞ يًتٓػ ادتٛف داَع١ ملٓتدب َزص ّ. 

  2013 ٚست٢ 2010ّ عاّ َٔ ايكٟٛ أليعا  ادتٛف داَع١ ملٓتدب َزص ّ . 

  2013 ٚست٢ 2010ّ عاّ َٔ ايناس١ٝ الخرتام ادتٛف داَع١ ملٓتدب َزص ّ . 
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  2013 ٚست٢ 2010ّ عاّ َٔ ادتٛف ظاَع٘ اذتضنٞ ٚايتأٌٖٝ ايبز١ْٝ ايًٝاق١ مبضنظ ايبز١ْٝ يًٝاق١ َزص ّ . 

 ِٝادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايزاخ١ًٝ ٚايبطٛالت املغابكات تٓع  

 بعُدار٠ (  ايجكافٝد١  – ايفٓٝد١  – ايضٜامد١ٝ )  ايطببٝد١  األْؾدط١  بدضاَر  ٚحتهِٝ ٚتٓعِٝ إراص٠ ف٢ املؾاصن١  ٕ  ؽدؤٚ

 ادتٛف ظاَع١ ايطب 

 ادتٛف ٚداَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ َغت٣ٛ ع٢ً ايطبب١ٝ األْؾط١ ختاّ سفبت ٚتٓعِٝ إعزار ف٢ املغا١ُٖ . 
 

 َغت٣ٛ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ تفعٌٝ يف املغاُٖات

 ادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 ادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ بكغِ 1434 ادتزٜز ايزصاع١ٝ ارتط١ ٚمع ف٢ املؾاصن١ 

 ادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ بكغِ 1434 رتط١ ايزصاع١ٝ ٚاملكضصات ايربْاَر تٛفٝف ف٢ املؾاصن١ 
 

 ايتطبٝكٞ اجملاٍ يف ارتربات

 ٛٚسيت االٕ . 2013ايًذ١ٓ ايف١ٝٓ يًذُباط يًذُٝع يف االحتار املقضٟ يًذُباط َٔ  عن 

 ٍٛنُدزص    بطٛالت ادتُٗٛص١ٜ َٔ ايعزٜز عًٞ اذتق  ٞ ٌ  شتتًدف  عًد  عدضٚض  فدضم  يف ٚاملغدتٜٛات  ايغد١ٝٓ  املضاسد

 . 2016 سيت 2003 يف ايفرت٠ َٔ االدتُاعٞ ايضٜامٞ مسٛس١ شتتًط(بٓارٟ -بٓات  –)بٓني  يًذُٝع ادتُباط

 

 ٍٛيف  االدتُاعٞ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ األٜضٚبو مجباط يفضٜل نُزص   بطٛالت ادتُٗٛص١ٜ َٔ ايعزٜز عًٞ اذتق

 .ٚسيت األٕ 2016 ايفرت٠ َٔ

 ايعضب١ٝ ايهٛارص ٚفكٌ إلعزار املتكزَ٘ ايزٚص٠ يف رٚيٞ ستامض  ٞ ٕ   ايضٜامد١ٝ  ايعدضٚض  ملقدُُ  داَعد١  َدع  بايتعداٚ

 .ايعضب١ٝ َقض ظُٗٛص١ٜ 6/2015ّ/ 11 – 5/6 َٔ ايفرت٠ يف(ايعض  ٚايضٜام١ ايؾبا  ٚطصا٤ زتًػ) ايعضب١ٝ ايزٍٚ

 اقُٝدت  ٚاييت 2015ّ/ 5 – 4/8 َٔ ايفرت٠ يف" يًذُٝع ادتُباط عضٚض" يف االعاع١ٝ ايتزصٜب١ٝ ايزٚص٠ يف َٚكضص ستامض 

 اإلعهٓزص١ٜ داَع٘ – يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ َع يًذُباط املقضٟ االحتار بتعإٚ

 ايضٜام١ٝ املٗٔ بٓكاب١ ستامض  

 ٚايضٜام١ٝ ايؾبا  بٛطاص٠ ايضٜام١ٝ ايعضٚض يبطٛالت ٚسهِ ستامض 

  (.ٚبٓات بٓني" املدتًط – ايبٓني – ايبٓات يفضم) 2009 سيت ّ 2003 َٔ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ َزص  ادتُباط ادتُٝع" 

  ايبٓدات  يفضم) ّ 2010 ٚسيت ّ 2009/  11َٔ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ( يًذُٝع ادتُباط) ايضٜام١ٝ يًعضٚض  عاّ َزص 

ٍ "(. ٚبٓات بٓني" املدتًط – ايبٓني – ٞ  ٚاذتقدٛ ٔ  ايعزٜدز  عًد ٞ  املضاندظ  َد ّ  يًذُبداط  ادتُٗٛصٜد١  بطٛيد١  يف األٚيد  ايعدا

 (.يًذُٝع ادتُباط)

  (.ٚبٓات بٓني" املدتًط – ايبٓني – ايبٓات يفضم) ّ 6/2016 ٚسيت ّ 2013/  8َٔ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ عاّ َزص" 

  يفضم ايزصد١ األٚيٞ ٚايجا١ْٝ ( ) األٕ ٚسيت ّ 2016/  6َٔ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ َزص 

 2008 يًذُٝع يًذُباط ايرباعِ قطاع َؾضف ّ . 

 2008 عاّ ايضٜاض مسٛس١ ْارٟ بفضٜل يإلعهٛاـ ايعامل بطٛي١ إفتتاح ّ. 

 2008 عاّ ايضٜاض مسٛس١ ْارٟ بفضٜل ايغ١ً يهض٠ اإلفضٜك١ٝ ايبطٛي١ إفتتاح ّ. 

 2008 عاّ ايضٜاض مسٛس١ ْارٟ بفضٜل يًذُباط اإلفضٜك١ٝ ايبطٛي١ إفتتاح ّ. 
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 2009 عاّ ايضٜامٞ مسٛس١ ْارٟ بفضٜل" ايضٜام١ عٛر٠" بعٓٛإ األٍٚ ايضٜام١ بّٝٛ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض ّ. 

 2010 َاصؼ  ايضٜامٞ مسٛس١ ْارٟ بفضٜل ايجاْٞ ايضٜام١ بّٝٛ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض ّ. 

 ٚايجا١ْٝ يًؾبا  عؾض ٚايضابع١ يًضداٍ عؾض ايجا١َٓ ايعضب١ٝ يًبطٛي١ ارتتاَٞ باملٗضدإ يإلستفاٍ صٜامٞ عضض  

  2010/  5/  27 املٛافل ارتُٝػ ّٜٛ ايضٜامٞ مسٛس١ بٓارٟ األعهٓزص١ٜ مبشافع١ األدغاّ يبٓا٤ يألعاتش٠ ّ  

 2016/  2/  14  يف ايٝز يهض٠ املتٛعط االبٝض ايبشض بطٛي١ إفتتاح يف املؾاصن١ ّ 

 ٌ(  عد١ٓ  15 ٚفدٛم   –  عد١ٓ  15 ٚحتدت  – عدٓٛات  10 حتدت ) ايبٓات يفضم ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف االٍٚ املضنظ  عًٞ ساف

 .ّ 2016" ٚبٓات بٓني" املدتًط يفضٜل االٍٚ املضنظ ٚاٜنا

 ٌ(ع١ٓ 17 حتت) ٚايبٓني ايبٓات يفضٜل األٜضٚبٝو دتُباط األٚيٞ ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف  ٚايجاْٞ األٍٚ املضنظ عًٞ ساف 

2/ 2017 ّ. 

 ٌ17 حتدت ) ٚايبدٓني  ايبٓدات  يفضٜدل  األٜضٚبٝدو  دتُبداط  ايجا١ْٝ ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف  ٚايجاْٞ األٍٚ املضنظ عًٞ ساف 

 .ّ 2017 /4 (ع١ٓ

 ٌ(ع١ٓ 17 حتت) ٚايبٓني ايبٓات يفضٜل األٜضٚبٝو دتُباط ايجايج١ ادتُٗٛص١ٜ بطٛي١ يف  ٚايجاْٞ األٍٚ املضنظ عًٞ ساف 

 .ّ 2017 /7يف 
 

 ٚادتاَع١ ايه١ًٝ َغت٣ٛ ع٢ً اإلراص١ٜ ٚاملٓافب ايًذإ عن١ٜٛ

 ايعضب١ٝ َقض مجٗٛص١ٜ راخٌ

 االعهٓزص١ٜ داَع١ – يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ّ 2018/   2015 ايجا١ْٝ ايفضق١ نٓرتٍٚ ص٥ٝػ . 

 االعهٓزص١ٜ داَع١ – يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ّ 2016/  ّ 2015 ٚاملعًَٛات ايبشٛخ يٛسز٠ ايتٓفٝشٟ املزٜض . 

 2018ّ/  ّ 2013 َٔ  ٚادتُباط ايتُضٜٓات تزصٜب يكغِ ٚاالعتُار ادتٛر٠ مُإ ٚسز٠ َٓغل. 

 ٛٚاملعتُدز  ٚاألعتُدار  يًتأٌٖٝ ايك١َٝٛ ايًذ١ٓ َٔ ٚاملعتُز ٚاألعتُار ايتأٌٖٝ  ملؾضٚع ايتٓفٝشٟ ايفضٜل عن  ٔ  ٚطاص٠ َد

 . .ّ 2010/  ّ 2002ايعضب١ٝ َقض ظُٗٛص١ٜ ايعا  ايتعًِٝ

 ٛٚاملعتُدز  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  بهًٝد١  ٚادتُبداط  ايتُضٜٓات تزصٜب بكغِ ادتٛر٠ مُإ يٛسز٠ ايعٌُ فضٜل عن  ٔ  َد

 .ّ 2010/  ّ 2002 اإلعهٓزص١ٜ داَع١

 ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ اإليهرتْٚٞ ايتعًِٝ ٚسز٠ يف عن  . 

 ٛايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ  به١ًٝ ايع١ًُٝ ٚاألرٚات األدٗظ٠ دت١ٓ يف عن. 

 ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايطب  ٚ ايتعًِٝ ؽؤٕٚ دت١ٓ عن. 

  ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚادتُباط ايتُضٜٓات تزصٜب قغِ زتًػ عن 

 ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ املدتًف١ ايزصاع١ٝ يًفضم األختباصات ٚأعُاٍ ايهٓرتٍٚ دتإ عن 

 ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ املًتشكني يًطب  ٚايكزصات ايكبٍٛ أختباصات دتإ عن 

 ٛايعًٝدا   ٚايزصاعدات  ايبهايٛصٜٛؼ ملضس١ً ٚادتُباط ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات تزصٜب قغِ ٚمع دزاٍٚ دت١ٓ عن

 . به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يًبٓني داَع٘ االعهٓزص١ٜ 

 ٛ2015/  4/ 6 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ،يه١ًٝ ّ 2017/ ّ 2015 ايبشج١ٝ ارتط١ ًَتكٞ ٚتٓعِٝ إعزار دت١ٓ عن ّ 
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 ايغعٛر١ٜ ايعضب١ٝ املًُه١ راخٌ

 2013 ادتٛف داَع٘ ايرتب١ٝ ن١ًٝ نٓرتٍٚ ص٥ٝػ ّ 

 ٛ2012 ٚست٢ 2010ّ عاّ َٔ ادتٛف داَع٘ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايتع١ًُٝٝ ايؾؤٕٚ يف عن ّ . 

 ٛ2013 ٚست٢ 2012ّ عاّ َٔ ادتٛف داَع٘ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايطب  ؽؤٕٚ يف عن ّ . 

 ٛ2013 ٚست٢ 2010ّ َٔ ادتٛف داَع٘ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚايهٓرتٍٚ ادتزاٍٚ ٚمع دتٓ٘ يف عن ّ . 

 ٛ2013 ٚست٢ 2010ّ عاّ َٔ ادتٛف داَع٘ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايطببٞ ٚايتٛدٝ٘ اإلصؽار ٚسز٠ يف عن ّ . 

 ٛادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ بكغِ األنارمي١ٝ ايؾؤٕ دت١ٓ عن. 

 ٛادتٛف داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايطبب١ٝ األْؾط١ دت١ٓ عن. 

 ادتٛف داَع١ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ بكغِ ٚايهٓرتٍٚ ادتزاٍٚ دت١ٓ َٓغل. 

 ٛيًفدضم  األختبداصات  ٚأعُاٍ ايهٓرتٍٚ دتإ عنٛ.ادتٛف ظاَع١ ايطب  ؽؤٕٚ بعُار٠ ايضٜامٞ ايٓؾاط دت١ٓ عن 

 يًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ املدتًف١ ايزصاع١ٝ

 ٛيًبٓني  ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ املًتشكني يًطب  ٚايكزصات ايكبٍٛ أختباصات دتإ عن 

 ٛايعًٝا ٚايزصاعات ايبهايٛصٜٛؼ ملضس١ً ٚادتُباط ايضٜام١ٝ ٚايعضٚض ايتُضٜٓات تزصٜب قغِ دزاٍٚ دت١ٓ عن . 

 ٛ2015/  4/ 6 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ،يه١ًٝ ّ 2017/ ّ 2015 ايبشج١ٝ ارتط١ ًَتكٞ ٚتٓعِٝ إعزار دت١ٓ عن ّ 
 

 ٚامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ايعن١ٜٛ

 ٛٚسيت األٕ 2013يًذُباط َٔ  املقضٟ باالحتار يًذُٝع يًذُباط ايف١ٝٓ ايًذ١ٓ عن ّ. 

 ٛاألٚعط ايؾضم ملٓطك١ اذتضنٞ ٚايتعبري ٚايضٜام١ ٚايرتٜٚ  ايبز١ْٝ ٚايرتب١ٝ يًقش١ ايزٚيٞ باجملًػ عن ICHPER 

 ٛايعضب١ٝ َقض ظُٗٛص١ٜ ايضٜام١ٝ املٗٔ ْكاب١ عن 
 

 ايع١ًُٝ املؤمتضات

 

 ايرتبٝد١  نًٝد١ -املعًَٛاتٝد١  ٚايجدٛص٠  ايتهٓٛيدٛد٢  ايتطدٛص  مد٤ٛ  فد٢  ايضٜامد١ٝ  املٛاٖدب  ٚإعزار اْتكا٤ اعرتاتٝذٝات 

 . 1/11/2002ا 30/10/2002َٔ ايفرت٠ ف٢-االعهٓزص١ٜ داَع١-ايضٜام١ٝ

 ايفرت٠ ف٢-اإلعهٓزص١ٜ داَع١-ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ -ايضٜام١ ٚ ايبز١ْٝ ايرتب١ٝ يعًّٛ ايجأَ ايزٚيٞ ايعًُٞ املؤمتض 

 . 2004انتٛبض5-7َٔ

 ايؾضم ملٓطك١ اذتضنٞ ايتعبري ٚ ٚايضٜام١ ٚايرتٜٚ  ١ْٝ ايبز ٚايرتب١ٝ يًقش١ ايزٚيٞ يًُذًػ ايضابع االق٢ًُٝ املؤمتض 

 . 2008 األٚعط

 THE 4TH ICHPER .SD MIDDLE EAST REGIONAL CONGRESS-FACULTY OF SPORT EDUCATION-

ABOQIR-ALEXANDRIA UNIVERISTY-EGYPT-2008. 

 AFRICA INTERNATIONAL SPORT CONVENTION (CISA)2009 HOSTED BY THE FACULTY OF 

SPORT EDUCATION-ABUQIR-ALEXANDRIA,EGYPT IN THE PERIOD 12-15 FEBRUARY,2009. 

 ايرتبٝد١  ن١ًٝ -(ٚايتطبٝل ايٓعض١ٜ بني ايضٜام١) اذتضن١ ٚعًّٛ ايبز١ْٝ يًرتب١ٝ عؾض اذتارٟ ايزٚيٞ ايعًُٞ املؤمتض 

 . 2013ّانتٛبض25-23َٔ ايفرت٠ ف٢-اإلعهٓزص١ٜ داَع١-ايضٜام١ٝ
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 1-ْدٛفُرب  29 َٔ ايفرت٠ ف٢-سًٛإ داَع١ -باهلضّ يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ يه١ًٝ عؾض ارتاَػ ايزٚيٞ ايعًُٞ املؤمتض 

 . ايكاٖض٠ ، 2014ّ رٜغُرب

 ايزٚيٞ يبحتار عؾض ايجأَ ايزٚيٞ املؤمتض ISHPER"تاصخي١ٝ صسبت:  ايظَٔ عرب ايبزْٞ ٚايٓؾاط ايضٜام١ يف ايتشٛالت  "

٘  يًبٓدات  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  نًٝ٘ َع باملؾاصن١ ٔ  ايفدرت٠  فد٢ - اإلعدهٓزص١ٜ  داَعد ٌ  3 َد ٌ  6-إبضٜد  ، 2017ّ ابضٜد

 . األعهٓزص١ٜ

 30 – 27 َٔ ايفرت٠ ادتظا٥ض – ادتًف١. عاؽٛص طٜإ. داَع١" إْغاْٞ سل – ايضٜام١" ايضٜام١ يعًّٛ ايزٚيٞ املؤمتض  ٌ  ابضٜد

 ،2018 ّ . 

 إعتىاد املعاون. / دلاه ٌظي إدارة اجلٌدة / وظرًعات تطٌٍر التعمَياألٌظطة املختمفة يف  -11

 ادتٛر٠ زتاٍ يف اإلراص١ٜ املٓافب

 2212ّ ٚسيت  2227ٚادتُباط  ايتُضٜٓات تزصٜب يكغِ ٚاألعتُار ادتٛر٠ مُإ ٚسز٠ َٓغل.ّ 

 2218ّ ٚسيت  2213ٚادتُباط  ايتُضٜٓات تزصٜب يكغِ ٚاألعتُار ادتٛر٠ مُإ ٚسز٠ َٓغل.ّ 

 

 ادتٛر٠ زتاٍ ف٢ ٚاملغاُٖات املؾاصنات

 َٔ ُٔاإلعهٓزص١ٜ داَع٘ يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚاألعتُار ادتٛر٠ مُإ ٚسز٠ َؤعغٞ م. 

 ايتع١ًُٝٝ يًرباَر ايزصاع١ٝ ارتطط ٚمع ف٢ َؾاصى  ّ ٞ  ايتدزصٜب  القغدا  يًبدٓني  ايضٜامد١ٝ  ايرتبٝد١  بهًٝد١  ايضٜامد

 .األعهٓزص١ٜ داَع١

 ايضٜامد١ٝ  ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜامٞ ايتزصٜب القغاّ ايتع١ًُٝٝ بايرباَر ايزصاع١ٝ املكضاصات ٚتٛفٝف إعزار ف٢ َؾاصى 

 .األعهٓزص١ٜ داَع١ يًبٓني

 ايتدققد١ٝ  ايتعًُٝٝد١  ٚايدرباَر  ايزصاعد١ٝ  املكدضصات  َٔ نٌ عٔ ايٓٗا١ٝ٥ ايتكضٜض إعزار ف٢ َؾاصى  ّ  ايتدزصٜب  القغدا

 األعهٓزص١ٜ داَع١ يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايضٜامٞ

 ف٢ ٚاملتُج١ً ايعٌُ ٚٚصـ ايٓزٚات َٔ ايعزٜز تٓفٝش يف َؾاصى 

 املدتًف١ يًف٦ات ادتٛر٠ بجكاف١ ايتٛع١ٝ ْزٚات 

 ايضٜام١ٝ يًرتب١ٝ ايزٚي١ٝ ايكٝاع١ٝ املعاٜري ْزٚات 

 ايتعًِ شتضدات ْزٚات 

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خزَات عٔ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤ يًطب  تٛع١ٝ ْزٚات 

 اجملتُع خز١َ يرباَر ايتٓفٝز١ٜ ارتط١ ٚمع ف٢ َؾاصى 

 ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ايه١ًٝ  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع رتز١َ دزٜز بضاَر ٚاعتشزاخ ٚمع 
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 ادتٛر٠ زتاٍ يف املُٛي١ املؾضٚعات

 (QAAP) بايه١ًٝ راخًٞ ْعاّ اْؾا٤ َؾضٚع) األٍٚ املؾضٚع

 متٌٜٛ د١ٗ املؾضٚع اٖزاف

 بايه١ًٝ املغتُض يًتكِٜٛ خط١ ٚمع  

 رٚص١ٜ بقٛص٠ ايفضع١ٝ ايًذإ عٌُ يتفعٌٝ آي١ٝ ٚمع  

 ستاٚصٖا ناف١ ع٢ً ادتٛر٠ الراص٠ ايزاخ٢ً ٚايٓعاّ ايهٝإ ٚتفعٌٝ تطٜٛض  

 ٌٝايضادع١ ايتػش١ٜ ْتا٥ر تفع  

 ايبشجٝد١  ٚاالْؾدط١  ايتعًُٝٝد١  ايدرباَر  فد٢  ايهًٝد١  تكدزَٗا  ايتد٢  ايدرباَر  ستت٣ٛ تطٜٛض 

  االنارمي٢ يبعتُار متٗٝزا ٚاجملتُع١ٝ

 ِٝادتٛر٠ َٓع١َٛ ف٢ املؾاصن١ اٚ املغتٗزف١ ايف٦ات يهاف١ ايفعاي١ املؾاصن١ تزع   

 يًتٛثٝل ٚآي١ٝ مٛابط ٚمع  

 ايزٚص٣ ٚايتكِٜٛ ٚاملتابع١ يًضقاب١ آيٝات ٚحتزٜز ٚمع  

 ادتٛر٠ ثكاف١ ْؾض ف٢ االعتُضاص١ٜ   

 10- ايعٌُٝ صما َٚغت٣ٛ ايعٌُ عٛم استٝادات ع٢ً يًتعضف أي١ٝ ٚمع 

 ينُإ ايك١َٝٛ اهل١٦ٝ

 ن١ًٝ ٚ ٚاالعتُار ادتٛر٠

 يًبٓني ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ

 االعهٓزص١ٜ داَع١

 

 ( CIQAP   يبعتُار ٚايتأٌٖٝ املغتُض ايتطٜٛض َؾضٚع) ايجا٢ْ املؾضٚع

 متٌٜٛ د١ٗ املؾضٚع اٖزاف

 ايفذ٠ٛ حتًٌٝ ع٢ً َب١ٝٓ يًه١ًٝ اعرتاتٝذ١ٝ خط١ ٚمع  ( .SWOT) 

  يًه١ًٝ ٚاالراص٣ ايتٓع٢ُٝ اهلٝهٌ تطٜٛض  

 ايه١ًٝ ٚاٖزاف صعاي١ حتكٝل ينُإ االراص٣ ادتٗاط نفا٠٤ صفع  

 االعرتاتٝذ١ٝ اٖزافٗا يتشكٝل بايه١ًٝ املار١ٜ املٛاصر تٛفري  

 ِٜاحملٝط يًُذتُع عاي١ٝ دٛر٠ سات خزَات تكز  

 املتهاف٦د١  ايتعًِ تٛفريفضل  ِ  ٚارتدزَات  ايطببٝد١  ٚاالْؾدط١  االندارمي٢  االصؽدار  ٚرعد

  يًدضظتني

 يًه١ًٝ ايتشت١ٝ ٚايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ تطٜٛض  

 يتكِٝٝ َٛمٛع١ٝ َعاٜري ٚتٛفري املعا١ْٚ ٚاهل١٦ٝ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ نفا٠٤ صفع  

 ارتاصد٢ ٚاجملتُع ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ رتز١َ ايع٢ًُ ايبشح َغت٣ٛ صفع  

 ٚايفاعًٝد١  املؤعغد١ٝ  ٚيًكدزص٠  ايهًٝد١  الرا٤ ٚاملغتُض ايشاتٞ يًتكِٜٛ َع١ًٓ عٝاع١ ٚمع 

 ايتع١ًُٝٝ

 ينُإ ايك١َٝٛ اهل١٦ٝ

 داَع١ ٚ ٚاالعتُار ادتٛر٠

 االعهٓزص١ٜ

 المغات : -12

 :االصتًٝظ١ٜ ايًػ١

TOEFL preparatory course during the period from 7/4/2003 to 23/6/2003 and passed the final 

exam with general grade(EXCELLENT) 

 


