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 السـرية الذاتيـة
 أحًذ دمحم ػٕع دمحمد. أ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البيانات الشخصية:

 ػاتذ دمحم أحًذ دمحم ػٕع االعـى:

   و.21/22/2105 ذاسٚخ انًٛالد:

 عْٕاض -انًشاغح  – ػانكًاَعغ يحم انًٛالد: 

 يرضٔض. انحانح االظرًاػٛح:

آل انثٛد يرفشع يٍ ػ انعًٕٓسٚح.ػ  3 –عْٕاض انؼُٕاٌ: 

 .انًرفشؽأعرار انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح انٕظٛفح انحانٛح: 

 انعايؼح: عْٕاض .

 انكهٛح : انرشتٛح تغْٕاض .

 .اسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛحانرشتٛح انًمانمغى: 

 .اسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛحانرشتٛح انًمانرخظض: 

 01226200245  / 01100024510 :انٓاذفسلى 

  .awad@edu.sohag.edu.eg-Mohamed انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ:

 :المؤهالت العلمية

 و.2191تكانٕسٕٚط فٙ انؼهٕو ٔانرشتٛح شؼثح انطثٛؼح ٔانكًٛٛاء ترمذٚش ػاو ظٛذ ظذا، يإٚ  -

 و.2191، ػاو ذانرشتٛح تغْٕاض ترمذٚش ػاو ظٛذ ظيٍ كهٛح ا –انذتهٕو انخاص فٙ انرشتٛح  -

يٍ كهٛح انرشتٛح تغْٕاض ترمذٚش ػاو يًراص،  –ياظغرٛش فٙ أطٕل انرشتٛح "ذشتٛح يماسَح"  -

 و.1/2/2111

 و.25/1/2110يٍ كهٛح انرشتٛح ظايؼح أعٕٛؽ  –دكرٕساِ فٙ أطٕل انرشتٛح "ذشتٛح يماسَح"  -

 :التدرج الوظيفي

 و.25/25/2191" تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض فٙ َحيماسٛح ح "ذشتيؼٛذ تمغى أطٕل انرشتٛ -

 و.21/2/2111يذسط يغاػذ فٙ  -

" تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انرشتٛح ٔإداسج ذؼهًٛٛح سَحيذسط "ذشتٛح يما -

 و.25/3/2110تغْٕاض فٙ 

 و.20/9/2115ٛح تغْٕاض فٙ أعرار يغاػذ تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انرشت -

و ٔحرٗ 12/22/2112أعرار يشاسن تانكهٛاخ انًرٕعطح تانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، يٍ  -

 و.32/1/2110

ٛح تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض اػرثاسا يٍ ًٛج انرؼهاسلائى تؼًم سئٛظ لغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلد -

 و.2/1/2110

ٛح تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض اػرثاسا يٍ ًٛج انرؼهاسأعرار تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلد -

 و.19/25/2119

ٛح تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض اػرثاسا يٍ ًٛج انرؼهاسسئٛظ لغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلد -

 و.19/25/2119
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ٛح تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض اػرثاسا يٍ ًٛج انرؼهاسأعرار يرفشؽ تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلد -

 و.21/22/1525

نرشلٛح األعاذزج ٔاألعاذزج اسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح نؼهًٛح انذائًح نهرشتٛح انًميحكى خاسظٙ تانهعُح ا -

 انًغاػذٍٚ تانًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ.

ػؼٕ انهعُح انؼهًٛح نهرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تانًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ " انذٔسج  -

 ٔحرٗ اٌٜ .1515اػرثاسا يٍ َٕٕٚٛ "جانصانصح ػشش

 : رشاايية ااإلاارةةالوظائف اإل

 .ضسئٛظ انهعُح انفُٛح تاذحاد ؽالب كهٛح انرشتٛح تغْٕا -

 .عٕٛؽظايؼح أ –سائذ شثاب الذحاد ؽالب كهٛح انرشتٛح  -

 ٛح تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض.ًٛج انرؼهاسلائى تؼًم سئٛظ لغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلد -

 .ح تغْٕاضانرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انرشتٛسئٛظ لغى  -

 .ْاضػؼٕ انعًؼٛح اإللهًٛٛح نهكشافح ٔانفرٛح ػٍ ظايؼح عٕ -

 . ْاضعٕافظح نرؼهٛى انكثاس تًحًٛٛح ػؼٕ فٙ اإلداسج اإلله -

 :األبحاث العلمية

يُٓا ادج اإلفَٛح ٔإيكاضٚا ٔيانٛا ذمٕٚى أداء انطانة انعايؼٙ فٙ كم يٍ كُذى يماسَح نُظح دساع -

 و، )تحس يشرشن(.1521نرشتٛح، ظايؼح عْٕاض، أكرٕتش ، انًعهح انرشتٕٚح، كهٛح اظشفٙ ي

عْٕاض، انًعهح ظح يحافعاعٙ فٙ ذظٕس يمرشغ نرطٕٚش انظحح انًؤعغٛح تًذاسط انرؼهٛى األ -

 و، )تحس يشرشن(.1521انرشتٕٚح، كهٛح انرشتٛح، ظايؼح عْٕاض، َٕفًثش 

تٕٚح، كهٛح انرشتٛح ظايؼح ، انًعهح انرشًٍٛ تانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚحكهٛاخ انًؼه تؼغ يشكالخ -

 و.1550عْٕاض، ُٚاٚش 

: دساعح يٛذاَٛح، يُشٕس تًعهح انرشتٛح، ًٍٛ تانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚحإداسج كهٛاخ انًؼهلاخ يؼٕ -

 و.2111تانماْشج، ُٚاٚش  اسج انرؼهًٛٛحٔاإلدَح انًماسح انعًؼٛح انًظشٚح نهرشتٛ

ٚح ٔانثحشٍٚ فٙ ػٕء تؼغ االذعاْاخ ٔانغؼٕدش نُظى سٚاع األؽفال فٙ يظَح دساعح يماس -

تانماْشج،  اسج انرؼهًٛٛحٔاإلدَح انًماسح انؼانًٛح انًؼاطشج، يعهح انرشتٛح، انعًؼٛح انًظشٚح نهرشتٛ

 و.2111ُٚاٚش 

، يعهح اسَح: دساعح يمؼٕدٚحفٙ يظش ٔانغائٙ إػذاد يؼهًٙ انرؼهٛى االترذشكالخ تؼغ ي -

 و. 2110انماْشج، انحذٚصح تح دساعاخ ذشتٕٚح ساتطح انرشتٛ

يظش انؼشتٛح ٕسٚح تؼغ يشكالخ ذأْٛم يؼهًٙ انرؼهٛى االترذائٙ نهًغرٕٖ انعايؼٙ فٙ ظًٓ -

 و.2110، أعٕٛؽكهٛح انرشتٛح ظايؼح  ًٛحدساعح يماسَح، انًعهح انؼه ؼٕدٚحانغشتٛح انؼح ٔانًًهك

ح انؼشتٛح ظش انؼشتٛح ٔانًًهكيٕسٚح ظًٓٙ فيح أشُاء انخذَٕ٘ ذذسٚة يؼهًٙ انرؼهٛى انصا -

 و.2110، َٕٕٚٛ، ٕؽتعايؼح أعٛشتٛح انرح انؼهًٛح، كهًٛعهح ، انماسَحيانغؼٕدٚح دساعح 

: دساعح يٛذاَٛح، شفٙ يظاعٙ انٕٛيٛح نًذٚش٘ يذاسط انحهمح االترذائٛح يٍ انرؼهٛى األعال األػً -

 و.2110، ُٚاٚش ب انٕاد٘ظايؼح ظُٕ –انرشتٕٚح ح انًعه

انؼاو تكهٛاخ انرشتٛح فٙ يظش ٔتؼغ انذٔس َٕ٘ انصاى ًٙ انرؼهٛنُظى إػذاد يؼهاسَح يمح دساع -

 .و2110ُاٚش ، ٕٚب انٕاد٘ظايؼح ظُ –، كهٛح انرشتٛح تغْٕاض تٕٚحانؼشتٛح، انًعهح انرش

عهح ، انًاسَح: دساعح يمتٛحذشتٛح انطفم لثم انرؼهٛى انُظايٙ فٙ يظش ٔتؼغ انثالد انؼش -

 و.2115، ُٚاٚش ٕٛؽأعيؼح ، ظاح انرشتٛح تغْٕاض، كهٛشتٕٚحانر
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انًؼاطشج، انًعهح عاْاخ انؼانًٛح فٙ ػٕء تؼغ االذال فٙ يظش اخ سٚاع األؽفًإػذاد يؼه -

 .و2115اٚش ، ُٚايؼح أعٕٛؽظٛح انرشتٛح ، كهشتٕٚحانر

تٕٚح انًعهح انرشفظح عْٕاض، اذحهٛهٛح فٙ لٛى أشُاء انًذيٍُٛ تًشحهح انرؼهٛى انصإَ٘ تًحح دساع -

 و.2111ياسط  ،ٕٛؽأعاض ظايؼح ْٕتغكهٛح انرشتٛح 

انرٙ ذؼٕق ذؼهٛى أتُاء انًذيٍُٛ: دساعح يٛذاَٛح دٚح ٔااللرظااػٛح انؼٕايم انُفغٛح ٔاالظرً -

 و.2111ط ، ياسٕٛؽأعْٕاض ظايؼح تغًعهح انرشتٕٚح كهٛح انرشتٛح ، اناضعْٕفظح تًحا

ذيح أشُاء انخ اػٙانظُ٘ ٕانُظشٚح ٔانؼًهٛح تانرؼهٛى انصاَح ذذسٚة يؼهًٙ انًٕاد انفُٛح انظُاػٛ -

، ياسط ٕٛؽأعيؼح ، ظاح انرشتٛح تغْٕاض، كهٛشتٕٚحانرعهح ، انًعح يٛذاَٛحيظش: دسافٙ 

 .و2111

انفُٙ )طُاػٙ، صساػٙ، ذعاس٘( َٕ٘ يؼهى انًٕاد انفُٛح نهرؼهٛى انصااد إػذخ تؼغ يشكال -

، ٕٛؽأعيؼح ، ظاح تغْٕاضح انرشتٛ، كهٛشتٕٚحانرعهح ، انًاعح يٛذاَٛح: دسفٙ يظشتكهٛاخ انرشتٛح 

 و.2111ياسط 

، شتٕٚحانرعهح ، انًافظح عْٕاضتًحذاَٛح نًحٕ األيٛح: دساعح يٛ ٔنحانعٕٓد انًثزاخ تؼغ يؼٕل -

 و.2111، ياسط ٕٛؽأعيؼح ، ظاح انرشتٛح تغْٕاضكهٛ

: حذجيؼهًٙ انرؼهٛى انصإَ٘ انظُاػٙ فٙ يظش ٔانًًهكح انًر ادتؼُٕاٌ: "إػذغرٛش سعانح انًاظ -

 و".2112عح يماسَح، ػاو دسا

ٔإَعهرشا: دساعح  شيظ فٙسعانح انذكرٕساِ تؼُٕاٌ: "تؼغ يشكالخ انرؼهٛى انصإَ٘ انظُاػٙ  -

 و".2111، ػاو سَحيما

 المقارات الدراسية التي تم تدرةسها:

 داسج انرؼهًٛٛحاإل -    شتٛحرهانفهغفٛح نطٕل األ -

   شتٛح انًماسَح ران -    األطٕل االظرًاػٛح نهرشتٛح -

 داسج انرؼهًٛٛح انًماسَحاإل -    ذاسٚخ انرشتٛح ٔذاسٚخ انرؼهٛى  -

 االداسج انًذسعٛح -     يُٓح انرؼهٛى ٔإػذاد انًؼهى -

 داسجسٚخ َٔظشٚاخ اإلذا -    ًغعرانرشتٛح ٔيشكالخ انً -

 مذيحرانذٔل انً فٙ ٙذائرَظى انرؼهٛى االت -      يثادا انرشتٛح -

 شتٛح انغؼٕدٚح انؼكح َظاو انرؼهٛى فٙ انًًه -     أعظ انرؼهٛى انظُاػٙ -

 ًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح إداسج انرؼهٛى فٙ ان -    انرٕظّٛ ٔاإلسشاد انرشتٕ٘ -

 يُاْط انثحس فٙ انرشتٛح ٔػهى انُفظ -    اإلششاف ٔانرٕظّٛ انرشتٕ٘ -

 ٙ ذائاالترى انرؼهٛؼاطشج فٙ انًخ االذعاْا -     ذحهٛم انُظى انرؼهًٛٛح -

 ذائٙ االترى ذاسٚخ انرؼهٛ -    فهغفح انرؼهٛى االترذائٙ -

 :أهم األعمال

و إنٗ 12/22/2112يٍ ؼٕدٚح انغح انؼشتٛكح خاسظٛح إنٗ كهٛاخ انًؼهًٍٛ تانًًهإػاسج  -

 و.32/1/2111

 :ئمةمحكم خارجي باللجنة العلمية الدا

انرٙ ذششف َح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح اسانًشاسكح كًحكى خاسظٙ تانهعُح انؼهًٛح انذائًح نهرشتٛح انًم -

 .و1520يُز  ػهٗ ذشلٛح األعاذزج ٔاألعاذزج انًغاػذٍٚ تانًعهظ األػهٗ نهعايؼاخ

تًخرهف انعايؼاخ  يغاػذأعرار ٔ ارأعرانؼهًٙ نهًرمذيٍٛ نذسظح ض فحض اإلَراانًشاسكح فٙ  -

 :يُٓى، ٔانًظشٚح
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  هٛح انرشتٛح ظايؼح تُٙ عٕٚف، / ػضاو ػثذ انُثٙ أحًذ، انًذسط تمغى أطٕل انرشتٛح تكد

و، ٔنهًشج انصاَٛح ػاو 1529ًٛٛح، انًرمذو نهًشج األٔنٗ ػاو ذؼهاسج ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإد

 .ذو، نهرشلٛح نذسظح أعرار يغاػ1521

   د/ فاؽًح دمحم يُٛش انهًؼٙ، انًذسط تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انرشتٛح ظايؼح

و، نهرشلٛح 1529ذؼهًٛٛح، انًرمذيح نهًشج األٔنٗ ػاو اسج تٛح يماسَح ٔإدؽُطا، ذخظض ذش

 .ذنذسظح أعرار يغاػ

   ٗتكهٛح انرشتٕٚح ٔعٛاعاخ انرؼهًٛح يخهٕف، األعرار انًغاػذ تمغى اإلداسج دمحم د/ عًٛحح ػه

 و، نهرشلٛح نذسظح أعرار.1529ػاو انصاَٛح ، انًرمذيح نهًشج انفٕٛوانرشتٛح ظايؼح 

   /تانًشكض انمٕيٙ نهثحٕز انرشتٕٚح ٔانرًُٛح ذؼهًٛٛحاسج ، ذخظض إد فرحٙ يحًٕد لاعىدمحمد ،

 .تاحسو، نهرشلٛح نذسظح أعرار 1529انًرمذو نهًشج األٔنٗ ػاو 

   /انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تمغى األعرار انًغاػذ ، حغاو حًذ٘ ػثذ انحًٛذ انغٛذد

نهًشج األٔنٗ ػاو  ٛح، انًرمذوذؼهًٛاسج خظض ذشتٛح يماسَح ٔإد، ذحهٕاٌتكهٛح انرشتٛح ظايؼح 

 و، نهرشلٛح نذسظح أعرار.1521

   د/ حُاٌ حغٍ عهًٛاٌ َظش، انًذسط تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرشتٕٚح تكهٛح انرشتٛح

ذؼهًٛٛح، انًرمذيح نهًشج اسج تاإلعًاػٛهٛح ظايؼح لُاج انغٕٚظ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإد

 .ذو، نهرشلٛح نذسظح أعرار يغاػ1520ٔنٗ ػاو األ

   /تكهٛح انرشتٛح ظايؼح انؼهٕو انُفغٛح ٔانرشتٕٚح ، انًذسط تمغى إكشاو ػثذ انغراس دمحم دٚابد

و، نهرشلٛح 1521ذؼهًٛٛح، انًرمذيح نهًشج األٔنٗ ػاو اسج ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإدانضلاصٚك

 .ذنذسظح أعرار يغاػ

   /تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح األعرار انًغاػذ ، شاد ػثذ انُاطشػثذ انُاطش دمحم سد

نهًشج األٔنٗ  ٛح، انًرمذوذؼهًٛاسج ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإدػٍٛ شًظتكهٛح انرشتٛح ظايؼح 

 و، نهرشلٛح نذسظح أعرار.1529ػاو 

   د/ فادٖ انغٛذ انؼشتٙ انؼثاعٙ، انًذسط تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انرشتٛح

و، 1521نهًشج األٔنٗ ػاو  ٛح، انًرمذوذؼهًٛاسج ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإدتٕس عؼٛذظايؼح 

 .ذنهرشلٛح نذسظح أعرار يغاػ

   /ُظاو شؼثح تحٕز انرخطٛؾ انرشتٕ٘ انثاحس تمغى ذحهٛم ان، حغاو انذٍٚ انغٛذ دمحم إتشاْٛىد

 ٛح، انًرمذوذؼهًٛاسج ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإد ٔانرًُٛح،نهثحٕز انرشتٕٚح تانًشكض انمٕيٙ 

 .ذو، نهرشلٛح نذسظح أعرار يغاػ1520نهًشج األٔنٗ ػاو 

   /غؼٕدٚحان شتٛحانؼ كحانًًه –حائم عايؼح ت انًذسط، سػا إتشاْٛى انغٛذ عانى انًهٛعٙد ،

و، نهرشلٛح نذسظح أعرار 1520نهًشج األٔنٗ ػاو  ٛح، انًرمذوذؼهًٛاسج ٛح يماسَح ٔإدذخظض ذشت

 .ذيغاػ

   /تُٙ عٕٚف، انرشتٛح تكهٛح انرشتٛح ظايؼح أطٕل ، انًذسط تمغى ُْاء أحًذ يحًٕد ػثذ انؼالد

 .ذ، نهرشلٛح نذسظح أعرار يغاػ، انًرمذيح نهًشج انصاَٛحذخظض ذشتٛح يماسَح

  حثاكح، انًذسط تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرشتٕٚح تكهٛح انرشتٛح ظايؼح د/ أيم عؼٛذ دمحم 

و، نهرشلٛح 1529، انًرمذيح نهًشج األٔنٗ ػاو ذشتٕٚحاسج حهٕاٌ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإد

 .ذنذسظح أعرار يغاػ

   /رشتٛح ظايؼح ، انًذسط تمغى انرشتٛح انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛح تكهٛح انأيم أحًذ حغٍ دمحمد

و، نهرشلٛح 1521ذؼهًٛٛح، انًرمذيح نهًشج األٔنٗ ػاو اسج ، ذخظض ذشتٛح يماسَح ٔإدانًُٛا

 .ذنذسظح أعرار يغاػ
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 : اإلسهامات العلمية

 .انًماسَح ٔاإلداسج انرؼهًٛٛحانحؼٕس انًغرًش نهًؤذًش انغُٕ٘ نهعًؼٛح انًظشٚح نهرشتٛح  -

 و.21/1/1551-1نعٕدج تانكهٛح فٙ انفرشج يٍ " تٕحذج ذٕكٛذ اT.O.Tانًشاسكح فٙ دٔساخ " -

شاسن كًذسب تثشَايط ذذسٚة انًٛغشاخ نشٚاع األؽفال فٙ انكهٛح تانرؼأٌ يغ يششٔع  -

 و.13/1/1551-21ذحغٍٛ انطفٕنح انًثكشج فٙ انفرشج يٍ 

"انعٕدج فٙ اإلداسج انًذسعٛح نهًذاسط انصإَٚح" فٙ  ٙرذسٚثانثشَايط تفؼانٛاخ انذسب شاسن كً -

 و.11/25/1551-11يٍ شج فران

"االذعاْاخ انًؼاطشج فٙ انرٕظّٛ انفُٙ نهًذاسط  ٙرذسٚثانثشَايط تفؼانٛاخ انذسب شاسن كً -

 و.21/21/1551-21يٍ شج انصإَٚح" فٙ انفر

نهرؼهى انُشؾ "االذعاْاخ انحذٚصح فٙ إداسج انًذسعح  ٙرذسٚثانثشَايط تفؼانٛاخ انذسب شاسن كً -

 و.10/25/1522-13يٍ شج انصإَٚح" فٙ انفر

نهرؼهى انُشؾ "االذعاْاخ انحذٚصح فٙ إداسج انًذسعح  ٙرذسٚثانثشَايط تفؼانٛاخ انذسب شاسن كً -

-11يٍ شج انرؼهٛى انصإَ٘ فٙ انفر ذحغٍٛ ٔعانصإَٚح" تكهٛح انرشتٛح تغْٕاض تانرؼأٌ يغ يشش

 و.11/21/1521

ألؽفال انعذٚذ نًؼهًاخ سٚاع ػهٗ يُٓط سٚاع ا ٙرذسٚثانثشَايط تفؼانٛاخ انذسب شاسن كً -

 و.1/1/1521-0يٍ شج فٙ انفر انًثكشج انطفٕنح ذحغٍٛ يششٔع يغ تانرؼأٌاألؽفال فٙ انكهٛح 

 و.2111ػاو شج تعايؼح انماْاػٙ شاسن فٙ يؤذًش انمٕيٙ نهرؼهٛى انظُ -

س٘( ذعا -صساػٙ  –)طُاػٙ ُٙ انفإَ٘ إلػذاد يؼهًٙ انرؼهٛى انصنفُٛح عاْى فٙ إَشاء انشؼة ا -

تكهٛاخ انرشتٛح، كئحذٖ يمرشحاخ تشَايط ذطٕٚش إػذاد ْزا انُٕع يٍ انًؼهًٍٛ ػهٗ انًغرٕٖ 

 انمشٚة يٍ خالل َرائط سعانح انًاظغرٛش.

كئحذٖ ُاػٙ انظَٕ٘ إلػذاد يؼهًٙ انرؼهٛى انصانظُاػٙ عاْى فٙ إَشاء كهٛاخ انرؼهٛى ا -

انًغرٕٖ انمشٚة يٍ خالل َرائط  يمرشحاخ تشَايط ذطٕٚش إػذاد ْزا انُٕع يٍ انًؼهًٍٛ ػهٗ

 سعانح انًاظغرٛش.

ٕٛؽ أعيؼح ظاح انرشتٛح تغْٕاض تكهًٛٛح انرؼهٛتٛح انًماسَح ٔاإلداسج عاْى فٙ إَشاء لغى انرش -

/ إتشاْٛى تغَٕٛٙ ػًٛشج، كًا لاو تاإلششاق ػهٗ  رٕسانظادسج فٙ ػٓذ األعرار انذكتالئحح انكهٛح 

 إداسج ْزا انمغى.

 : الكتب

 .انذٔل انُايٛح فٙؼهٛى َظى انر -

 .ًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚحتؼغ يؼٕلاخ إداسج كهٛاخ انًؼهًٍٛ تانً -

 االذعاْاخػٕء تؼغ  فٙيظش ٔانغؼٕدٚح ٔانثحشٍٚ  فٙدساعح يماسَح نشٚاع األؽفال  -

 .انؼانًٛح انًؼاطشج

 .انصإٍَُ٘ٛ تًشحهح انرؼهٛى يلٛى أتُاء انًذ فٙدساعح ذحهٛهٛح  -

 .دساعح يٛذاَٛح :ثزٔنح نًحٕ األيٛحلاخ انعٕٓد انًتؼغ يؼٕ -

ظًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانًًهكح انؼشتٛح  فٙ االترذائٙانرؼهٛى  يؼهًٙتؼغ يشكالخ إػذاد  -

 .دساعح يماسَح :انغؼٕدٚح

 .يظش: دساعح يٛذاَٛحفٙ  األعاعٙيٍ انرؼهٛى  االترذائٛحيذاسط انحهمح  عٙاألػًال انٕٛيٛح نًذس -

 .انؼانًٛح انًؼاطشج االذعاْاخػٕء تؼغ  فٙيظش  فٙإػذاد يؼهًاخ سٚاع األؽفال  -

 .يظشفٙ شتٛح رانؼاو تكهٛاخ ان انصإَ٘انرؼهٛى  يؼهًٙدساعح يماسَح نُظى إػذاد  -
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انرٙ ذؼٕق ذؼهٛى أتُاء انًذيٍُٛ: دساعح يٛذاَٛح دٚح ٔااللرظااػٛح انؼٕايم انُفغٛح ٔاالظرً -

 .اضعْٕفظح تًحا

 : راهاالدكتو تيااإلرشااف على رسائل الماجس

 االذعاْاخ تؼغ ػٕءفٙ  شيظ فٙ"انرخطٛؾ إلػذاد يؼهًٙ انحهمح انصاَٛح يٍ انرؼهٛى األعاعٙ  -

 .و2111، "، سعانح دكرٕساِ، نهثاحس/ َثٛم عؼذ خهٛمانًؼاطشج انؼانًٛح

"سعانح انعايؼح فٙ انركٍٕٚ انذُٚٙ ٔانشٔحٙ نذٖ ؽالتٓا"، سعانح دكرٕساِ، نهثاحس/ عٛذ أحًذ  -

 .و2115انطٓطأ٘، 

"، سعانح ْاضعٕ ظح"االحرٛاظاخ انرذسٚثٛح أشُاء انخذيح نًؼهًٙ انًشحهح انصإَٚح انؼايح تًحاف -

 و.2112دكرٕساِ، نهثاحس/ حًذ٘ انغٛذ ػثذ انالِ، 

انغُٕاخ انخًظ فٙ كم يٍ فشَغا ٔاَعهرشا،  وَظا ُاػٙانظ َٕ٘انصا ىنهرؼهٛ َح"دساعح يماس -

نح دكرٕساِ، نهثاحس/ ػُرش دمحم أحًذ ػثذ انؼال، "، سعايظشيُٓا فٙ  دجٔيذٖ إيكاَٛح اإلفا

 و.1552

فٙ كم يٍ  رظادٚحاالل ٛحٔدٔسِ فٙ ذحمٛك انرًُ ٙانفُ َٕ٘نُظاو انرؼهٛى انصا َح"دساعح يماس -

ٔانٛاتاٌ"، سعانح دكرٕساِ، نهثاحس/ أحًذ ػثذ انُثٙ ػثذ انؼال،  حذجيظش ٔانٕالٚاخ انًر

 و.1551

 ادجٔأنًاَٛا ٔإيكاٌ اإلف شٚكٛحاألي ذجانًرح ٚاخْٕتٍٛ فٙ انٕالذشتٛح انًٕنُظى  َح"دساعح يماس -

 و.1551، ػثذ انثاعؾ دمحم دٚاب"، سعانح دكرٕساِ، نهثاحس/ يُٓا فٙ ض.و.ع

نإلداسج انرؼهًٛٛح فٙ كم يٍ أنًاَٛا ٔأعرشانٛا ٔسٔعٛا االذحادٚح ٔظًٕٓسٚح  َح"دساعح يماس -

سعانح دكرٕساِ، نهثاحس/ ػثذ انؼاؽٙ حهماٌ "، يظش فٙ يُٓا فادجانظٍٛ انشؼثٛح ٔإيكاٌ اإل

 و.1525أحًذ، 

 ًاَٛأأن شانٛأأعر األيشٚكٛح انًرحذج الٚاخنُظاو سٚاع األؽفال فٙ كم يٍ انٕ َح"دساعح يماس -

 "، سعانح دكرٕساِ، نهثاحصح/ ساَٛا كًال أحًذ.يظش فٙ يُٓا فادجٛح اإلأَإيك عُٕتٛحان ٚأكٕس

 انٛاخثشاخ كم يٍ أعرش ػٕءفٙ  يظش فٙ ُاػٙانظ َٕ٘انصا ٛى"ذطٕٚش إداسج ٔذًٕٚم انرؼه -

 و.1521"، سعانح ياظغرٛش، نهثاحصح/ عًٛح ػثذ انؼاؽٙ دمحم، اسَحيم حٔانظٍٛ دساع ًاَٛأأن

 كأٌإي ضٚأيانٛ األيشٚكٛح انًرحذج ٚاخنُظاو انًذاسط انزكٛح فٙ كم يٍ انٕال اسَح"دساعح يم -

 و.1551ٛش، نهثاحصح/ َشٕٖ إتشاْٛى حُا، "، سعانح ياظغريظش فٙ يُٓا فادجاإل

يذخم اإلداسج انزاذٛح  ٕءتعًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح فٙ ػ اػٛحانًذاسط انفُٛح انظُ ج"ذطٕٚش إداس -

 و.1551ٔانًحاعثٛح"، سعانح ياظغرٛش، نهثاحصح/ أيم فاسٔق تٓعد، 

 عهرشأإَ ٚكٛحاأليش انًرحذج ٚاخفٙ كم يٍ انٕال َٕ٘"ذؼهٛى انًْٕٕتٍٛ سٚاػٛا تانرؼهٛى انصا -

 و.1525"، سعانح ياظغرٛش، نهثاحس/ ػٛاء انذٍٚ دمحم انثذس٘، ماسَحي عحدسا شٔيظ

يُٓا فٙ ذطٕٚش انرؼهٛى  دجٔإيكاَٛح اإلفا ٛضٚافٙ إٚشاٌ ٔيان يٙ"دساعح يماسَح نهرؼهٛى اإلنضا -

 اإلنضايٙ فٙ يظش"، سعانح ياظغرٛش، نهثاحصح/ يشٔج ظًال انذٍٚ كايم.

فٙ يظش فٙ ػٕء يذخم اإلداسج  رذائٙنًذسعٛح تًذاسط انرؼهٛى االتا اسج"ذطٕٚش اإلد -

 ، نهثاحس/ أعايّ دمحم أحًذ ػثذ انؼال.غرٛشاإلنٛكرشَٔٛح"، سعانح ياظ

االعرشاذٛعٛح"،  اإلداسج ذخمي ػٕءفٙ  ش"ذطٕٚش إداسج يؤعغاخ سٚاع األؽفال فٙ يظ -

 و.1523سعانح ياظغرٛش، نهثاحصح/ أيم فرحٙ ػثذ انشعٕل دمحم، 

انكًٛح فٙ طُغ ٔاذخار انمشاساخ انرؼهًٛٛح نرحغٍٛ أداء اإلداسج انعايؼٛح فٙ  ٛة"اعرخذاو األعان -

 و.1521"، سعانح ياظغرٛش، نهثاحصح/ أعًاء دمحم ػثذ انمادس دمحم، ظشي
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"، َح: دساعح يماسعُٕتٛحان سٚأكٕ ضٚا"طُغ انمشاس انرؼهًٛٙ فٙ كم يٍ يظش ٔفشَغا ٔيانٛ -

 و.1522احس/ ايٛم َثٛم صكٙ، سعانح دكرٕساِ، نهث

فٙ  انؼشتٛح ظشي ٕسٚحانخاص فٙ ظًٓ يؼٙانشايهح فٙ انرؼهٛى انعا دج"يرطهثاخ إداسج انعٕ -

، غرٛش"، سعانح ياظاسَح: دساعح يمرشانٛأأع األيشٚكٛح انًرحذج الٚاخانٕ يٍ كم ثشاخخ ٕءػ

 نهثاحصح/ َٓهح فؤاد يشعٙ.

 انشؼثٛح ٍٛانظ ٕسٚحٔظًٓ األيشٚكٛح انًرحذج ٕالٚاخ"ذغٕٚك انثحٕز انؼهًٛح فٙ كم يٍ ان -

 .ثاحصح/ إًٚاٌ ػثذ انشاصق انضاْش، نهغرٛش"، سعانح ياظظشي ٙف يُّ اإلفادج ٔإيكاٌ

 يُٓا اإلفادج ٔإيكاَٛح ٔيانٛضٚا ذايٍ كُ كم فٙ انعايؼٙ انطانة أداءنُظى ذمٕٚى  َح"دساعح يماس -

 و.1521عف، ، نهثاحصح/ شًٛاء انغٛذ ٕٚغرٛش"، سعانح ياظظشي فٙ

يظش ٔدٔسِ فٙ  فٙ عاعٙاأل هٛىتًذاسط انرؼ ٛح٘ نهمٛاداخ انًذسعاساإلد ٍ"يرطهثاخ انرًكٛ -

 .طفاء ػض انذٍٚ ػثذ انؼضٚض سشٕاٌ/ ح، نهثاحصغرٛشذحمٛك اإلتذاع اإلداس٘"، سعانح ياظ

 :ُاػٙانظ إَ٘انص هٛىانؼُف انطالتٙ تًذاسط انرؼ شجفٙ يٕاظٓح ظاْ سعٛح"دٔس اإلداسج انًذ -

 ، نهثاحس/ يًذٔغ خهٛفح دمحم ػثذ انالِ.غرٛش"، سعانح ياظْٕاضع فظحدساعح يٛذاَٛح فٙ يحا

 ذاَٛحيذخم اإلداسج تانرفأع: دساعح يٛ ٕءإداسج انًذسعح انصإَٚح انؼايح فٙ ػ"ذطٕٚش أداء  -

 .إتشاْٛى ػثذ انفؼٛم دمحم، نهثاحس/ غرٛش"، سعانح ياظْٕاضع افظحتًح

"، عْٕاض فظحيحا فٙ األعاعٙ انرؼهٛى تًذاسط انًؤعغٛح حح"ذظٕس يمرشغ نرطٕٚش انظ -

 و.1521، نهثاحس/ يحغٍ دمحم لثٛظٙ، غرٛشسعانح ياظ

 ٚاخانٕال يٍ كم اخخثش ػٕءفٙ  ظشيؼهًٙ انرشتٛح انفكشٚح فٙ ي ذادإلػ مرشغذظٕس ي" -

 .ػثذ انؼظٛى ْذٚح ػثذ انعٕاد، نهثاحس/ غرٛش"، سعانح ياظٌٔانٛاتا األيشٚكٛح انًرحذج

"، عْٕاض فظحيحا فٙ األعاعٙ انرؼهٛى تًذاسط انًؤعغٛح ح"ذظٕس يمرشغ نرطٕٚش انظح -

  و.1521، نهثاحس/ يحغٍ دمحم لثٛظٙ، غرٛشسعانح ياظ


