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مت حضورها: التياملؤمتزاث العلميت وورش العمل   

  رشدأالمشاركة فب فدوة أسرة راشدة من اجل مجتمع. 
   المشػاركة فػػب مػػؤتمر التربيػػة الوتاميػػة وتفميػػة المجتمػػع فػػب ظػػل العولمػػة" الػػذي فظمتػػ

 م.۹۱۱۷جامعة جفور الوادي أبريل  يسوهاج كمية التربية
  المشاركة فب حضور مؤتمر التعميم الجامعب الخاص فب الػبالد العربيػة جمعيػة الفقافػة

 . ۹۱۱۹مارس  ۹۱ -۹۹اجل التفمية وجامعة سوهاج  من
  المشاركة فب حضور مؤتمر التعميم وتضايا المجتمع المعاصر" جمعية الفقافة من اجل

 .۹۱۱۱أبريل  ۹۸ -۹۱وجامعة سوهاج  التفمية
 المشاركة فب حضور مؤتمر التعميم وتحديات المستقبل جمعية الفقافة من اجل التفمية 
  ۹۱۱۷أبريل  ۹۷ -۹۱وجامعة سوهاج. 
  المشػػاركة فػػب حضػػور مػػؤتمر" التعمػػيم واازمػػات المعاصػػرة جمعيػػة الفقافػػة مػػن اجػػل

 م.۹۱۸۱أبريل  ۹۷ -۹۱وجامعة سوهاج  التفمية
  مؤتمر الطفولة فب عالم متغيػر" جمعيػة الفقافػة مػن اجػل التفميػة المشاركة فب حضور

 .م۹۱۸۸أبريل  ۹۱ -۹۹سوهاج  وجامعة
  المشػػاركة فػػب حضػػور مػػؤتمر التعمػػيم وفقافػػة التواصػػل االجتمػػاعب" جمعيػػة الفقافػػة مػػن

 .مۺ۹۱۸أبريل  ۹۲ -۹۲التفمية وجامعة سوهاج  اجل
   فب البالد العربية الدواعب الواتعالمشاركة فب حضور مؤتمر" تجديد الخطار التربوي 

 .م۹۱۸۷أبريل  ۹۲ -ۺ۹المعوتات" جمعية الفقافة من اجل التفمية وجامعة سوهاج 
 جمعيػػة الفقافػػة مػػن أجػػل التفميػػة والمعفػػون" التعمػػيم  المشػػاركة بالحضػػور فػػب مػػؤتمر

بمقر جامعة  ۹۱۸۱أبريل  ۹۷- ۹۱المفعقد يومب  والمجتمع المدفب وفقافة المواطفة"
 اجسوه

  پػرام  تػم اجتيازهػػا فػب مجػػال تفميػة تػدرات أعضػػار هيمػة التػػدريس ومعػاوفيهم بجامعػػة
برفام  "أخالتيات وآدار المهفة" ضمن مشروع تفمية تدرات أعضػار هيمػة  -1سوهاج 

اجتيػػاز برفػػام  "مهػػارات االتصػػال فػػب فظػػم التعمػػيم المختمفػػة  -۹التػػدريس والقيػػادات، 
 ت.هيمة التدريس والقياداأعضار  ضمن مشروع تفمية تدرات



    المشااكة ب لكلورااية لاات الماالممة الربماات الرةلاات الدااك ت تشااة بالاانيلت المكياا   لر اايا    المرباا
   لجكمرب ييهكج.2102ألة ل  26-25يالمجمم  المن ت يدقكلب المياط ب   لت الفمةة م  

  لااب الميااة   ورااية يةشااب تماال لجكمرااب ياايهكج واايل ب   ف ااب ااياامفكنة ماا   اانمكت ل اا  المرة
  .02/2/2102-00لت الفمةة م  

  2102جكمراااب يااايهكج  –المشاااكة ب  لكلوراااية لااات بالمبمقاااأل ا  اااكن مت ا يل ل ب اااب المةل اااب .. 
  ل ب اب المةل اب لجكمراب يايهكج 2102 يل اي  3اا جكزات يالطميوكت  يذل   ي  الدالداك  الميالا  

 الجن نة.
 ب مفر اال ميا اا  أترااك  ه دااب الماانة م  يذلاا   ااي  ورااية يةشااب تماال ل ب ااب المةل ااب واايل ب   ف اا

  .4/9/2102الدالدك  الميال  
 المشااكز تالكلوعاايزاعااياع كللااكثالصؤعااكثاالماااحمساال ؤماايااالتاليعااكايةاايتاالخسللااتال ؤلااتا

ييماا-الخسللتالضكم تاظيهكسال ىيانا"امضكولتاالخ ؤلكاللهااليبيتالالسعطا)زؤىالاحضكهكث(ا"ا

ام.4102عبسايساا42ااحداالمياعقا

 المشكز تالكلوعيزاعياعكعؤلكثالصؤعكثاالماحمساال ؤمياال سلياالزكلذاعشس)الدللياال كشس(ا

لضم لتاالزيكعتامهايصلاالخىملتالميظيعه:ا"الخسللتالالخىملتاالزيكعلتاعيامياصهتاحوديكثاالياقعا

 م.4102يلسيلاا42ا-42ال سليالمخغلساثاال صس"الضكم تاظيهكساعياالفخسةامها

 المشكز تالكلوعيزاعياعكعؤلاكثاالمااحمساالادلليااالتال ؤلاتاالخسللاتالضكم اتاظايهكسال ىايانا

يااادايااايميااازل اااك اا–"الم ؤاااكالمخاؤباااكثاال صاااساالسقمااايا ممكزظاااكثالحواااديكث"ىالالااارىاعا

 م.4102ويعمبساا42ا-42لالخملطاالمياعقا

 عايا يزلواك:ارباسةااالمشكز تالكلوعايزاعاياعكعؤلاكثامااحمساصكم اتاظايهكسال ىايانا)االضدياد

ويعمبساا01صكم تاظيهكس(ىالذلكاليكعتاقىكةاالعييطالميساالضكم تاالضديداييمااارىلهاالمياعقا

 م.4141

 المشااكز تالكلوعاايزاعااياعكعؤلااكثاالمىخاادىاال ؤماايااالتالعاامكناالضاايرةال ىاايانا)احاااييسا

رلالخىملاتاالمايازراالضكم كثاالو يملتامهامىظيزاإرازةاالضيرةاالشكمؤتالالضكم تاالمىخضاتا ماد

ا42الراحلاات(ىالذلااكالااكلمس صاالاادلليالؤماااحمساثالميااساالضكم ااتاالضديااداياايمااارىاالهاالمياعااقا

 م.4141ريعمبسا

 المشاكز تالكلوعاايزاعااياعكعؤلااكثاالماااحمساال ؤماياالعااكرضالشاابكداالبااكحزلها"الاادلليااالت"ىا

ام.4140ضامكزا01لذلكالكلمس صاالدلليالؤماحمساثالميساالضكم تاالضديداييما

: أنشطت خذمت اجلامعت  
 )أ( المشاركة في اللجان العلمية علي مستوى القسم والكلية والجامعة:

 :عمى مستوى القسم والكمية 



 ل طالضكنااليعكاالمخخؤفت.االمشكز تا  عياعيا 
المشااكز تا  عااياعاايالضىااتاا رخبااكزاثاالشخصاالتالؤااالداالمخياادملهالؤاادلؤيماالمهىلااتا 

 م.4102/4141لؤ كماالضكم يا

ععياعياحش للالضكناا رخبكزاثاالشخصلتالؤاالداالضادراالمسشاولهالؤيبايتالكل ؤلاتا 

 م.4141/4140لؤ كماالضكم يا

ا

 الجامعة: وأ)ب( المشاركة في أنشطة التدرية داخل الكلية  

حعيزالزشتاعملالضكم تاظيهكساحيتا)ا لفلتاا ظخفكرةامهاردمكثالىكاالم سعتاالمصسي(اعاياا-0

 م.4102عبسايساا04ا-00الفخسةامها

ما..ا4102صكم ااتاظاايهكساا–المشااكز تاالكلوعاايزاعاايا)المؤخياامااا ااكريممااالتال ؤلااتاالخسللااتاا-4

مال ؤلااتاالخسللااتالضكم ااتاظاايهكسا4102ييللااياا0ا وضااكشاثالالاميحااكث(الذلااكاياايماالزلرااك االمياعااقا

 الضديدة.

للااتاحاايتا)ا لفلااتاحف لاالامياقااعايععااك اهل ااتاالمشااكز تالكلوعاايزاعاايالزشااتاعماالال ؤلااتاالخسا-0

 م.4102ظبخمبساا2الخدزيط(ىالذلكاييماالزلرك االمياعقا

المشكز تالكلوعيزاعيالزشتاعملاحيتا)االخدزيطااإلل خسلوياعباساالاخ ؤكاعاهال اد(ىالذلاكايايماا-2

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102ويعمبساا02الخملطاالمياعقا

المشكز تالكلوعيزاعيالزشتاعملال ىيانا)ال لقتاللهاالخ كلناالدلليالاامهاالييمي(اييماااحداا-2

ماليكعااتاقىااكةاالعااييطالااكلمس صاالاادلليالؤماااحمساثالميااساالضكم ااتاالضدياادا4102ريعاامبساا4المياعااقا

 لكل يامل.

(ىااازل ااك اMISالمشااكز تالكلوعاايزاعاايالزشااتاال ماالاالخكةااتا)الاعمااكتاالسةاادااإلل خسلوااياا-6

امال ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102ريعمبساا02المياعقا

المشكز تالكلوعيزاعيالزشتاعمالال ىايانا)اا ظاخساحلضلكثاالوديزاتاعاياالخادزيط(ىايايمااارىالهاا-2

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102يىكيساا02المياعقا

الااخ ؤكااإلل خسلوااياعااياالخ ؤاالكاالمشااكز تالكلوعاايزاعاايالزشااتاعماالال ىاايانا)ااظااخخداماحابليااكثاا-2

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102يىكيساا06الضكم ي(ىاييمااازل ك االمياعقا

المشكز تالكلوعيزاعياودلةاعؤملتاحيتا)الم ؤكاليمساضاال لماحوجاش كزا"ةيحكاو ماتاحاكع اا-2

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102عبسايساا42عؤلهك"(ىالذلكاالخملطاالمياعقا



المشكز تالكلوعيزاعياودلةاعؤملاتاحايتا)اقعالتامواياااملاتالح ؤالكاال باكزالرلزاغالدا ؤلاتاا-01

 ماالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102مكزضاا02الخسللتاعيامياصهخهك(ىاييمااارىلهاالمياعقا

االمشكز تالكلوعيزاعياوادلةاعؤملاتاحايتا)حؤايداالماك الالغارا الااظاسازاالىكصماتاعىهاك(ىايايما-00

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102مكزضاا41اازل ك االمياعقا

المشكز تالكلوعيزاعيالزشتاال ملاااللياحيتا)احيةلفاالباسامشالالمياسزاثاالدزاظالتالعي اكاا-04

مالمياسا4102يلسيالاا2لم كيلساالهل تاالييملتالعامكناصايرةاالخ ؤالكالا عخماكر(ىايايماالزلراك االمياعاقا

 كس. ؤلتاالخسللتالعيه

المفهاايمالااظكظالكث(ىاياايماا–المشاكز تالكلوعايزاعاايالزشاتاعمالاحاايتا)اا عخماكراالبسامضاياا-00

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102ييولياا46اازل ك االمياعقا

ما..ا4102صكم ااتاظاايهكساا–المشااكز تاالكلوعاايزاعاايا)المؤخياامااا ااكريمماالزااكويال ؤلااتاالخسللااتاا-02

مال ؤلااتاالخسللاتالاكلميساالضدياادا4102ييللاياا00ذلاكاياايماالخمالطاالمياعاقاا وضاكشاثالالاميحاكث(ال

 لضكم تاظيهكس.

المشاكز تالكلوعاايزاعاياالىاادلةاالخ سيفلاتا)الشااس تاظالمخكالؤسعكيااتاالصاولتالالخاادمكثاالابلااتاا-02

مالميااسا ؤلااتا4102ظاابخمبساا2الميدمااتامااهاالشااس تالضملااعامىخعاابياالضكم اات(ىاياايماالخماالطاالمياعااقا

 للتالعيهكس.الخس

المشكز تالكلوعيزالكلىدلةاالخياحكظساعلهكازئالطاقعاكايةايتاالخسللاتال اداعياداظالملىكزااليعاكاا-06

 م.4102ويعمبساا40حيتا)املحظكثاعكمتاعيا خكلتاالسظكئلاال ؤملت(اييماالعبجاالمياعقا

المشااكز تالكلوعاايزاعاايالزشااتاعماالال ىاايانا)م ااكيلساالو ااكاعؤااياصاايرةازظااكئلاالمكصعااخلساا-02

لالااد خيزاة(اظاامهاعكعؤلااكثاالماااحمساالاادللمااالتال ؤلااتاالخسللااتالضكم ااتاظاايهكسال ىاايانا"ااالم ؤااكا

يداييميااازل ك الالخملطاالمياعاقاا–لمخاؤبكثاال صساالسقميا ا-42ممكزظكثالحوديكث"ىالالرىاعا

 م.4102ويعمبساا42

المشكز تالكلوعيزاعيالزشتاعملال ىيانا)قياعداإعدارااليزقتاا مخوكولاتالقلاكضاواياحشاالاخ ؤكاا-02

 مالميسا ؤلتاالخسللتالعيهكس.4102ريعمبساا2المعخهدعت(ىاييماالعبجاالمياعقا

ظايهكسىاالمشكز تالكلوعيزاعيالزشتاعملا)الخ ؤلكاعهال د(اعياإغكزاالخااتاالخىفلرياتالضكم اتاا-02

ماالااكلميسااليااديكا4141/ا00/01مالااكلميساالضدياادالؤضكم ااتىاااحاادا2/01/4141لذلااكاياايميااازل ااك ا

 لؤضكم ت.



المشكز تالكلوعيزاعياالىدلةاالخ سيفلتاالخياوظمهكامس صاظمكناالضيرةالضكم تاظيهكساحايتا)اا-41

/ا01/ا42يماالزلراك االمياعاقاآللكثاحابلقام كيلساظمكناالضيرةاعياظلاوظكماالخ ؤلكاالهضله(ىالذلكاي

 مالميساالضكم تااليديك.4141

المشكز تالكلوعيزاعياالىادلةاالخيعيياتال ىايانا)معاخضداثاعلاسلضا يزلواكالرلزاغالدا ؤلاتاا-40

مالكلخ كلناماعا ؤلاتاالاا ا4141/ا00/ا02الخسللتاعيااليقكيت(ىالالخياوظمخهكا ؤلتاالخسللتاييمااارىلها

 يساالضكم تاالضديد.االبشسيالضكم تاظيهكسالم

 اإلشزاف العلمي علي رسائل املاجستري والذكتوراه
 :: دكتوراه من الذاخل أولا  -
 صفار عبد المحسن رضوانالباحفة /  -0

 :عفوان الرسالة
 ) دراسة تقويمية لمجوافر التربوية لدور الحضافة فب ضور فمسفة تربية الطفل (

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، رجر صديؽ سمطان أ.د/، رجرأ.د/ مصطفب محمد 

 فة المفاتشة والحكم عمى الرسالةلج
 أ.د/جابر محمود طمب ، أ.د/ سالم  صابر العطار، أ.ن/ ميطفت مومن ةجب

 ۳۱۲۳مكة خ الميج ل :  -                    ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۲۲مكة خ م ح النةجب :  -              ۹۱۸۷تاريخ المفاتشة :  -

 :ثانيا : دكتوراه من اخلارج -
 ز  ب يكل  أومن تلن الةوم  -0 

تطبيقات التربية العالمية لتطوير التربية المصرية فب ضور سمات )    عفوان الرسالة
 المجتمع العالمب المعاصر " دراسة فقدية تحميمية"(

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة
 / محمد فوزي زيدانأ.د،  أ.د/ مصطفب محمد رجر

 ۳۱۲۲مكة خ الميج ل :  -                      ۳۱۲۳مكة خ الق ن :  -



 أسامة تدري عبد الباري مرسب -۹
 لج ب اإلشةاف تبأل الةيكلب
 أ.د / محمد فوزي زيدان، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب

 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة
 أ.د/ أحمد السيد خميل، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب، أ.د/ عبد التوار عبد الاله عبد التوار

 ۹۱۱۲تاريخ التسجيل :  -                      ۳۱۱۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۲۱مكة خ م ح النةجب :  -                 ۹۱۸۱تاريخ المفاتشة :  -
 
 غادة محمد أحمد -٣

 عفوان الرسالة
مقترحة لترشيد اإلففاؽ فب مؤسسات التعميم تبل الجامعب فب مصر فب ضور  إستراتيجية)

 بعض فماذج التميز(
 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة

 ،طايع أ.د/ فيصل الراوي، أ.د/ سيؼ االسالم عمب مسعد، أ.د/ أحمد محمود عبد المطمر
 أ.د/خمؼ محمد احمد البحيري

 ۹۱۱۹تاريخ التسجيل :  -                      ۹۱۱۹تاريخ القيد :  -
 ۹۱۱۲تاريخ مفح الدرجة :  -                   ۹۱۱۲تاريخ المفاتشة :  -

 عمى الرسالة لجفة اإلشراؼ
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.د/ خمؼ محمد البحيري

                   ۳۱۲۲مكة خ الميج ل :  -                        ۳۱۲۱مكة خ الق ن :  -
 محمد عادل محمود حسين -٤

 عفوان الرسالة
) التخطيط االستراتيجب لمتربية الحرفية لذوي االحتياجات الخاصة فب مصر عمب ضور 

 متطمبات سوؽ العمل المعاصرة(



 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب

 ۳۱۲۲مكة خ الميج ل :  -                   ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 : ثالثا : ماجستري من الذاخل -

 محمد السيد محمد اسماعيل -1
 عفوان الرسالة

 ) دور التربية تجاه اافار الفقافية الستخدام االفترفت لدي طالر الجامعة (
 لجفة اإلشراؼ
 عمى الرسالة

 أ.د/ محمد فوزي زيدان، البحيريأ.د/خمؼ محمد احمد ، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب طايع
 :ثالثا : ماجستري من اخلارج -

 غادة محمد أحمد عمب -1 
 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة

 أ.د/ عماد صموميل وهب ، أ.د / محمد فوزي زيدان
 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة

 صموميل وهب أ.د/ عماد ، أ.د/ عبد المفعم محمد عبد اهلل، أ.د/ مصطفب محمد أحمد رجر 
 ۹۱۸۹تاريخ التسجيل :  -               ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۲۲مكة خ م ح النةجب :  -           ۹۱۸۲تاريخ المفاتشة :  -
 فورا فاروؽ عصران عمب -۹

 عفوان الرسالة :
 القرآن الكريم فب بعض مراكز تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سوهاج( الكفايات التربوية لمحفظب)

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.د/ عبد المعين سعد الدين هفدي



 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة 
 أ.د/ عبد المعين سعد الدين هفدي أ.د/ سعيد اسماعيل القاضب أ.د/ أحمد حسين الصغير

 ۳۱۲۳مكة خ الميج ل :  -                    ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۲۲مكة خ م ح النةجب :  -               ۹۱۸۹تاريخ المفاتشة :  -
 محمد عادل محمود حسين -ۺ

 عفوان الرسالة :
)"دور بعض مفظمات المجتمع المدفب فب تربية وتأهيل ااطفال المعاتين ذهفيا فب ضور 

 التربية الخاصة"(فمسفة 
 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :

 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.ن/ ل يل الةاي  ةلكتت
 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة 

 أ.د/ فيصل الراوي رفاعب أ.د/ سامب محمد عبد المقصود أ.د/ محمد ااصمعب محروس
 ۺ۹۱۸: تاريخ التسجيل  -                       ۳۱۲۳مكة خ الق ن :  -
 تاريخ مفح الدرجة : -                   ۹۱۸۲تاريخ المفاتشة :  -

 الكمية " " مجمس ۷/  ۸۸/  ۹۱۸۲
 كرم أبو السعود محمدين ابو السعود -٤

 عفوان الرسالة :
 متطمبات فقافة الجودة لدى العاممين والطالر فب المعاهد الفافوية االزهرية()

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، محمود السيد عباس أ.د/
 ۹۱۸۲تاريخ التسجيل :  -                 ۹۲/  ۲/  ۹۱۸۹ كة خ الق ن :م -
 رجار التوفب حسين عمب -٥

 عفوان الرسالة :



جوافر التعميم الفافوي العام فب مصر فب ضور معايير الهيمة القومية لضمان  صالح بعض)إ
 جودة التعميم واالعتماد(

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.د/ عماد صموميل وهب 

 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة
 أ.د/ عماد صموميل وهب ، أ.د/ أحمد حسين عبد المعطب، أ.د/ محمد ااصمعب محروس

 ۳۱۲۲مكة خ الميج ل :  -                ۹۱/  ۸۸/  ۹۱۸۹ تاريخ القيد : -
 ۹۱۸۱تاريخ مفح الدرجة :  -                          ۹۱۸۱تاريخ المفاتشة :  -
 ابتسام السيد فابت عبد الرحمن -٦

 عفوان الرسالة :
 ) الكفايات المهفية لممعمم الداعمة لمتعميم االلكتروفب فب مرحمة التعميم الفافوي(

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/ محمد فوزي زيدان،    أ.د/ محمد ااصمعب محروس

 ۳۱۲۱مكة خ الميج ل :  -                          ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 سالم عارؼ شحات احمد -۹

 عفوان الرسالة :
تدعيم مقومات الفظام االجتماعب لمدارس التعميم ااساسب فب مصر فب ضور معايير جودة )

 المفاخ التربوي(
 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :

 أ.د/محمد فوزي زيدان،   د/ فيصل الراوي رفاعبأ. 
 ۳۱۲۲مكة خ الميج ل :  -                       ۳۱۲۲مكة خ الق ن :  -
 فاجح عبد الغفب عبد الاله عبد اهلل -۱

 عفوان الرسالة :|



)جوافر التربية السياسية لدي طالر الجامعات المصرية فب ضور فظريات التفمية البشرية 
 المستدامة (

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.ن / مومن ليز  ز نا  ، أ.ن/ ل يل الةاي  ةلكتت

 ۹۱۸۹تاريخ التسجيل :  -                       ۳۱۲6مكة خ الق ن :  -
 غادة احمد محمود عمب -۷

 عفوان الرسالة :
 العالتة بين الدعم ااجفبب لمتعميم والسياسة التعميمية فب مصر "دراسة تحميمية"()

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/ محمد فوزي زيدان، أ.د/ مصطفب محمد رجر

 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة
 أ.د/ فيصل الراوي رفاعب، أ.د/ احمد كامل الرشيدي، أ.د/ مصطفب محمد رجر

 ۹۱۱۹تاريخ التسجيل :  -                        ۳۱۱۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۲۲مكة خ م ح النةجب :  -          | ۴/  ۲/  ۳۱۲۲ مكة خ الم ك شب : -

 حمد عبد الرحمنأزيفر سالم  -۸۱
 عفوان الرسالة :

 )االفعكاسات التربوية الستخدام الوسامط االلكتروفية عمى فقافة الطفل المصري(
 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :

 أ.د/ محمد فوزي زيدان،  أ.د/ مصطفب محمد رجر
 والحكم عمى الرسالةلجفة المفاتشة 

 أ.د/ عازة محمد احمد سالم، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب، أ.د/ مصطفب محمد رجر
 ۳۱۱۲مكة خ الميج ل :  -         ۳۲/  ۲۲/  ۳۱۱۲ مكة خ الق ن : -
 ۹۱۸۸تاريخ مفح الدرجة :  -                  ۳۱۲۲مكة خ الم ك شب :  -



 سمار عمب مصيمحب حسنأ -۸۸
 : عفوان الرسالة

 )مدي كفاية تجهيزات أبفية مدارس المعاتين فب تحقيؽ أهداؼ التربية الخاصة فب مصر 
 " دراسة ميدافية"(

 لجفة اإلشراؼ عمى الرسالة :
 أ.د/محمد فوزي زيدان، أ.د/ خمؼ محمد احمد البحيري

 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة
 خمؼ محمد احمد البحيريأ.د/ ، أ.د/ فيصل الراوي رفاعب، أ.د/ عمب صالح جوهر

 ۸۷۷۱تاريخ التسجيل :  -                   ۲۲۲۲مكة خ الق ن :  -
 ۳۱۱۴مكة خ م ح النةجب :  -                ۳۱۱۴مكة خ الم ك شب :  -

 حمدأحمد حمدان حسافين أ -۸۹
 عفوان الرسالة :
 المضامين التربوية فب المذهر المالكب من خالل بعض مصادره()

 اإلشراؼ عمى الرسالة :لجفة 
 أ.د / محمد فوزي زيدان، أ. د/ مصطفب محمد احمد رجر

 لجفة المفاتشة والحكم عمى الرسالة
 أ.د/ محمد االصمعب محروس، جرر أ.د/ مصطفب ، أ.د/ عبد التوار عبد الاله عبد التوار

 ۸۷۷۷تاريخ التسجيل :  -                         ۸۷۷۱تاريخ القيد :  -
 ۳۱۱۲مكة خ م ح النةجب :  -                      ۹۱۱۲تاريخ المفاتشة :  -
 


