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 انتذرج انوظيفي:
 م98/6/0226اعتبارًا من سوهاج جامعة  –كمية التربية  -ب سم أصول التربية  ةمعيد.   
  م95/6/0290 اعتبارًا من سوهاجب كمية التربية  -مدرس مساعد ب سم أصول التربية.   
  م69/92/0296 اعتبارًا من كمية التربية بسوهاج  -مدرس ب سم أصول التربية. 

 

 أوال: اننشر انعهمي

 :   )أ( ثحىث ننشىرح فٍ نجالد علهُخ نحكهخ

بّثثه بواثث)رؤ ة مقثثح  لموِثثح ال)رٌيثثح رامّثثاقه  رامثث  ل)رٌثث   ٍهصرثثح رامو ثثر   ثث    ثثو   -

 ، راٍثث ا راىثثهص  95، راوثثا) ة" ٍ ثثح م لرثثح  ّ لثثح"بهالٍ ثثح راموب)قثثح ا  رثثح راموبرثثح ب ثث) هي 

 م.9105ةرالٍ ا رألول ،  ه س 

بّه بوا)رؤ ةرالمط به  راموب)قح راالز ح امالرح وله ثح راالثا اثاال  ثالت رامو ثر  راٍثه و    -

م ةبّثه  تثمم  ثن 9105أكم)بو  –راوا) رألول  –بلٍ ح شبهت رابهِىرن    راو )م راموب)قح 

  سهاح م لرح لخ ص أص)ل راموبرح .

اٍه وثثح  ثث  ظثث)ا  يثث)  بّثثه بواثث)رؤ ة)و  راٍه وثثح  ثث  لالرثثح وله ثثح راالثثا اثثاال  ثثالت ر -

م 9191قاثهقو  –راوثا) راىثهص  – ٍملع رالوو ح  بلٍ ثح شثبهت رابثهِىرن  ث  راو ث)م راموب)قثح 

 ةبّه  تمم  ن  سهاح م لرح لخ ص أص)ل راموبرح .

م ، "ل ثث)  9191صثثءها مبارالّ ثثن  ظثث)رؤ،  اثثهل أب)راءمثث)َ  هسثث  ةبّثثه  تثثمو     -

  راموبرثثح راو لرثثح اطءثثو راووظثثح ة) رسثثح  لمثثوَ امءورثثو أ)ور   و لثثح  قثثه  رأل ءثثهل  ثث

م، 9190، مثا) قاثهقو باث  سث)ق ٌه وثح  - ث   ٍ ثح ك رثح راموبرثح   اتث)  رارصرح "، بّه 

 . 9ية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :)ة( ثحىث نقجىلخ للنشر فٍ نجالد علهُخ نحكهخ

 ثبنيب: املؤمترات انعهمية

 فٍ نؤتهراد علهُخ داخل نصر:)أ( ثحىث ننشىرح 

رالته كح ببّه بوا)رؤ  ة مقح  لموِح ال)رٌيح رامّاقه  رام  ل)رٌث   ٍهصرثح رامو ثر   ث   -

  و     رالؤللو راو ل  رألول ال   أص)ل راموبرح ب  رح راموبرح بٍه وح س) هي بواث)رؤ " 

لثثا ر  بورقثثو  92ألِثثا  ٍهصرثثح رامو ثثر  بثثرن رالبثث)ل وراثثو ج ة مال ورلٍه ثثه   "، وراثث   م 

 م.9105
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         )ة( ثحىث ننشىرح فٍ نؤتهراد علهُخ خبرج نصر:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          )ج( ثحىث نقجىلخ فٍ نؤتهراد علهُخ داخل نصر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          نؤتهراد علهُخ خبرج نصر:)د( ثحىث نقجىلخ فٍ  

  

 :هبحضىر ( حضىر نؤتهراد علهُخ أو الهىافقخ علًـ)ه

رالته كح بهاّض)   ث  رالثؤللو راو لث  راووبث  راىثهص  متثو ةراثاوا  رامهسثع  بواث)رؤ "  -0

م بٍه وثح 9102أبوقثو  92-99"    راءمثو   ثن رامو ر  ورالٍملع رالاص  ووله ح رال)ر اح 

 س) هي.

رالتثثه كح بهاّضثث)  وببّثثه  ثث   وهارثثه  وٌ  ثثه  رالثثؤللو راو لثث  رألول ال ثث  أصثث)ل  -9

راموبرح ب  رح راموبرح بٍه وح س) هي بوا)رؤ "  ٍهصرثح رامو ثر  بثرن رالبث)ل وراثو ج ة مال 

 م.9105 بورقو  92رألِا رال)ر م  -ورلٍه ه   " 

بهاّضث)   ث   هم رثه  وٌ  ثه  رالثؤللو راو لث  راووبث  راىهاثه متثوةرااوا  رالتثه كح  -3

راوهشو  اٍلورح راىله ح  ن أٌو رامالرح و )ظ)م   "راموبرح ورامالرح راىله رثح  ث   )رٌيثح 

أبوقثو  99 -92لّاقه  را)ر ع راووب  و مغرور  راو و" بٍه وح س) هي  ث  راءمثو   ثن 

 م.9105

راموبرثثح بٍه وثثح سثث) هي  رألول ا  رثثح   رثثه  رالثثؤللو راثثاوارالتثثه كح بهاّضثث)   ثث   هم -2

لثثا قثث)    –رالو ثث  و مط بثثه  راو ثثو راو لثث  بواثث)رؤ "  له سثثه  ولّثثاقه "، وراثث ال م 

 م.9105ص) لبو  92 -92رأل بوها وراخلرس رال)ر م 

ٌه وثثح سثث) هي  –رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث   هم رثثه  رالثثؤللو راثثاوا  رألول ا  رثثح راموبرثثح  -9

 92-92 له سثه  ولّثاقه    ث  راءمثو   ثن  –بوا)رؤ ةرالو   و مط به  راو و راو ل  

 م9105ص) لبو 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث   هم رثثه   ثثؤللو ٌه وثثح سثث) هي بواثث)رؤ ة راٍاقثثا  ثث  ك) وصثثه    -2

 خبو  ٌه وح س) هي ، وذاك بلهمح  اه  را )قس بللو راٍه وح راٍاقا قث)م رألواثرن رال)ر ثم

 م.9191ص) لبو  31

لطث)قو بواث)رؤ ة  رالامثاال راو لث  رألول اضثلهؤ راٍث)) رالته كح بهاّض)      هم رثه   -2

راٍه وثثه  راّ ) رثثح  ثثن  ااثث)  ج)ر   راٍثث))  راتثثه  ح وراٍه وثثح رالامٍثثح كلثثاخو امالرثثح 

بللثثو راٍه وثثح راٍاقثثا قثث)م رألواثثرن بثثهالوك  راثثاوا  ا لثثؤللور   ، وذاثثك رالثث)ر ) را رلرثثح

 م.9191 )ق لبو 92رال)ر م 

، را ه)س اتبهت رابهِىرن "رااوا  رألول"راو ل   رالؤللورالته كح بهاّض)      هم ره   -2

 .م9190  ه س 01بللو راٍه وح راٍاقا ق)م بهالوك  رااوا  ا لؤللور  وذاك 

 جلسبد علهُخ ثبلهؤتهراد:)و( الهشبركخ فٍ لجبو الهؤتهراد العلهُخ أو رئبسخ 

مضثث)  ثث  را ٍاثثح رامّضثثروقح ا لثثؤللو راو لثث  رألول ال ثث  أصثث)ل راموبرثثح ب  رثثح راموبرثثح  -0

بٍه وح س) هي بوا)رؤ "  ٍهصرح رامو ر  برن رالب)ل وراو ج ة مال ورلٍه ثه   "، وراث ال 

 م.9105 بورقو  92ملا رألِا رال)ر م 
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رألول ال   أص)ل راموبرح ب  رح راموبرح  مض)    اٍاح صرهغح رام)صره  ا لؤللو راو ل  -9

 م.9105 بورقو  92بٍه وح س) هي، ورا ال ملا رألِا رال)ر م 

مض)    ج)ر   را ٍاثح راخهصثح بهاغثارا ا لثؤللو راو لث  رألول ال ث  أصث)ل راموبرثح ب  رثح  -3

 م.9105 بورقو  92راموبرح بٍه وح س) هي، ورا ال ملا رألِا رال)ر م 

ل)ات  يلح لاار  جٌورار  رام وق  ول  ر  راا وع س)را ا لته كرن مض)    را ٍاح رام   -2

 ثث  رالثثؤللو راو لثث  رألول ال ثث  أصثث)ل راموبرثثح ب  رثثح راموبرثثح بٍه وثثح سثث) هي أو ل ثثوق  

 را ه)  رألسهل   رالمءوغرن بهال  . 

مض)    اٍاح رالسثملبهل ورعمهشثح  ا لثؤللو راو لث  راثاوال رألول ا  رثح راموبرثح بٍه وثح  -9

 له سه  ولّثاقه "، وذاثك قث)    –) هي بوا)رؤ "  رالو   و مط به  راو و راو ل  س

 م.9105ص) لبو  92 -92رأل بوها وراخلرس رال)ر م 

م   مض)    اٍاح رام ثٍرو ا ل ملث  راموبث)  را ثا)  ال ث  9191 اهل أب) راءم)َ  هس  ة -2

راوربوثثثح   ور ثثثع  أصثثث)ل راموبرثثثح بواثثث)رؤ ة  ثثثملبو رامو ثثثر   ثثث  ظثثث)ا راىثثث)   را ثثثاهمرح

 م.9191)ق لبو  92ولّاقه   وذاك ق)م راخلرس 

 ثبنثب: انكتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ةأ  را مب رالات)    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ةت  كمب لّت راطبع  

 االشراف عهي ومنبقشة انرسبئم انعهميةرابعب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ةأ   اه تح راوسهئو راو لرح )رخو ٌه وح س) هي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ةت   اه تح راوسهئو راو لرح خه ي ٌه وح س) هي  

 ٌه وح س) هي )رخو ةي  رالشورف م ل راوسهئو راو لرح  

 (دكتىراه 2نبجستُر +  5علهُخ )  ئلرسب  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ة)  رالشورف م ل راوسهئو راو لرح خه ي ٌه وح س) هي  

 خبمسب: تقييم حبوث عهمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ا هاُ  ٍال  م لرح  ّ لح )رخو   و ةأ  للرر  بّ)ن م لرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةت  للرر  بّ)ن م لرح ا هاُ  ٍال  م لرح  ّ لح خه ي   و  

 سبدسب: ترقية أعضبء هيئة انتذريس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        )رخو   و  ةأ  لو رح أمضها  رئح لا قس    ٌه وه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةت  لو رح أمضها  رئح راما قس    ٌه وه  خه ي   و  

 سببعب: أنشطة خذمة اجلبمعة

 لكلُخ والجبنعخ:)أ( الهشبركخ فٍ اللجبو العلهُخ علً نستىي القسم وا

 :عمى مستوه ال سم والكمية 
رالته كح كوض)    اٍاح راٍارول، واٍاح را مب راو لرح، واٍاح رالثؤللور   

 ورااتو راو ل .
رالتثثثه كح  ثثث  جمثثثار)   ثثث  بّثثث)ن أمضثثثها   ثثث  أصثثث)ل راموبرثثثح اوثثثهم  

م بهاموثثثثهوؤ  ثثثثع أ.م.)/  رءثثثث  أِلثثثثا ل) رثثثثم، أ.م.)/ خاقٍثثثثح 9102/9105

 مباراو ق  م  . 

رالته كح كوض)    اٍاح رالخمبثه ر  راتخ ثرح ا طثالت رالملثا رن ا ثاب )م  

 م.9105/9191راليارح ا وهم راٍه و  

 م.9105/9191رالته كح كوض)    اٍاح رال مبه  ا وهم راٍه و   

م   مضثث) بلٍ ثثس   ثث  أصثث)ل راموبرثثح ب  رثثح 9191 اثثهل أب)راءمثث)َ  هسثث  ة 

 م.9190/ 9191ٌه وح س) هي ا وهم راٍه و   –راموبرح 

 اهل أب)راءم)َ  هس   مض) اٍاح راٍارول بل   أص)ل راموبرح ا وهم راٍه و   

 م.9190/ 9191م، وراوهم راٍه و  9105/9191

 اهل أب)راءم)َ  هسث   مضث) اٍاثح را مثب راو لرثح بل ث  أصث)ل راموبرثح ا وثهم  

 م.9190/ 9191م، وراوهم راٍه و  9105/9191راٍه و  

   مضثثث) ب ٍاثثثح رال مّهصثثثه  رال ثثثئ)اح مثثثن جصٍثثثهز  اثثثهل أب)راءمثثث)َ  هسثثث 

 رامت رال  ورسمله ر  رام ّرُ بل   أص)ل راموبرح.

م   مضثثث)  ثثث  لتثثث رو اٍثثثهؤ رالخمبثثثه ر  9191 اثثثهل أب)راءمثثث)َ  هسثثث  ة 

راتخ ثثثثرح ا طثثثثالت راٍثثثثا) رالوشثثثثّرن ا لبثثثث)ل بها  رثثثثح ا وثثثثهم راٍثثثثه و  

 م.9191/9190

 

 الجبنعخ: وأ)ة( الهشبركخ فٍ أنشطخ التدرَت داخل الكلُخ  

ِض)  و شثح ملثو بٍه وثح سث) هي ِث)ل ة كرءرثح رالسثمءه)   ثن خثا ه  باثك رالوو ثح  -0

 م.9102 بورقو  09 -00رال و      راءمو   ن 

رالتثثه كح بهامثثا قب بهألكه)قلرثثح راليارثثح ا لو لثثرن بّثث  را ثث)وو ِثث)ل ة لتثثغرو رالثث)ر )  -9

 م.02/2/9102رابتوقح ... رالسمىله      أس رالهل رابتو    بمه قخ 

ٌه وثثثح سثثث) هي  –رالتثثه كح  بهاّضثثث)   ثثث  ةرال ملثثل رألكثثثه)قلل رألول ا  رثثثح راموبرثثح  -3

م ب  رثثثح 9102ق)ارثث)  3م .. رالصٍثثهزر  وراطل)ِثثه   وذاثثك قثث)م راىالوثثها رال)ر ثثم 9102

 راموبرح بٍه وح س) هي راٍاقا .

رالته كح بهاّض)     و شح ملو ب  رح راموبرح ِ)ل ة كرءرح لءورو  )ر ع أمضها  رئح  -2

 م.9102سبملبو  2راما قس ، وذاك ق)م راىالوها رال)ر م 
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 ، EKBرالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح ملثثو ِثث)ل ةخثثا ه  باثثك رالوو ثثح رال ثثو   -9

اقثثا  بللثثو راٍه وثثح م بلهمثثح  اثثه  را ثث)قس را9102ٍأكمثث)بو  92-99وذاثثك  ثث  راءمثثو   ثثن 

 بها )ر و.

رالته كح بهاّض)     و شح ملو ِ)ل ة راما قس رعا مووصث  مبثو راثمو   مثن بوثا ،  -2

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9102ص) لبو  09وذاك ق)م راخلرس رال)ر م 

رالته كح بهاّض)     و شح ملو بوا)رؤ ةراوال ح برن راموهوؤ رااوا  ورأل ن رال)     -2

م بلهمح  اه  را ث)قس بثهالوك  راثاوا  ا لثؤللور  بللثو 9102)ق لبو  9رألِا رال)ر م  ق)م

 راٍه وح راٍاقا بها )ر و.

رالته كح بهاّض)     و شح ملو بوا)رؤ ة رامووقث  بلتثووع )مث  ولطث)قو راءهم رثح  -2

راموبرثح م بللثو ك رثح 9102)ق ثلبو  02رامو رلرح ب  رح راموبرح ب ) هي ، ق)م رألِا رال)ر م 

 ب ) هي.

 ، MISرالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح راولثثو راخهصثثح ة باملثثهل راوصثثا رعا مووصثث   -5

 م ب  رح راموبرح ب ) هي.9102)ق لبو  05رأل بوها رال)ر م 

رالته كح بهاّض)     و شثح ملثو بواث)رؤ ة رالسثمورلرٍره  راّاقىثح  ث  رامثا قس ،  -01

 بللو ك رح راموبرح ب ) هي.م 9105قاهقو  02ق)م رألوارن رال)ر م 

رالته كح بهاّض)     و شح ملو بوا)رؤ ة رسمخارم لطبرلثه  راثمو   رعا مووصث   ث   -00

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105قاهقو  02رامو ر  راٍه و  ، ق)م رأل بوها رال)ر م 

صث)لك رالته كح بهاّض)     صاو  م لرح ِ)ل ةرالو   وأ ور  را الم لّت شوه  " -09

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105 بورقو  92صولح ِه ظ م ريه" ، وذاك راخلرس رال)ر م 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  الثثها اٍاثثح رالمهبوثثح وراثثام  راءاثث  التثثووع )مثث  ولطثث)قو  -03 

راءهم رثثح رامو رلرثثح ب  رثثح راموبرثثح  ثث  سثث) هي  ثثع أمضثثها  رئثثح رامثثا قس  ثث  ج ثثه  زقه ليثثه 

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105 ه س  2وذاك ق)م رألوارن رال)ر م رألوا  ا   رح، 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  صثثاو  م لرثثح ِثث)ل ة  ضثثرح  ّثث) رأل رثثح ولو ثثر  را بثثه  و)و   -02

م  بللثثو ك رثثح 9105 ثثه س  02 ثثالت ك رثثح راموبرثثح  ثث   )رٌيميثثه ، قثث)م رألواثثرن رال)ر ثثم 

 راموبرح ب ) هي.

صثثاو  م لرثثح ِثث)ل ةل ثث)ن رالثثها وراغثث را ورألظثثور  رااهٌلثثح  رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  -09

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105 ه س  91مايه ، ق)م رأل بوها رال)ر م 

رالته كح بّض)  راوو  رال وِ  ال وِرح ة  ٍهؤ  رام  صه  ثت بيثه ك رثح راموبرثح  -02

 َ   و وله ح س) هي.م م     و9105أبوقو  2م     م)  راٍه وح، ق)م رألِا رال)ر م 
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رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح راولثثو رألواثث  ِثث)ل ة ل)صثثر  رابثثور ً وراللثثو ر   -02

 5راا رسرح و لًه الوهقرو رايرئح رال) رح اضلهؤ ٌ))  رامو ر  ورالممله) ، ق)م راىالوها رال)ر م 

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105أبوقو 

ل ةلاشثرن  تثووع باثها راتخ ثرح رال ثوقح رالته كح بهاّض)     و شثح ملثو ِث) -02

م بهالهمثح را ٌهٌرثح بللثو 9105أبوقثو  00ولغررو راتبهت بهاتبهت ، ق)م راخلثرس رال)ر ثم 

 راٍه وح رالاق  ب ) هي.

رالته كح بهاّض)     و شح ملو ِ)ل ة كرءرح كمهبح   ثب راموشثُ راخثها بثهاملر   -05

م بهالهمثثح را ٌهٌرثثح بللثثو 9105أبوقثثو  02رالؤس ثث  بها  رثثه  ، قثث)م راخلثثرس رال)ر ثثم 

 راٍه وح رالاق  ب ) هي.

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح راولثثو راىهصرثثح ِثث)ل ة ل)صثثر  رابثثور ً وراللثثو ر   -91

 90راا رسرح و لًه الوهقرو رايرئح رال) رح اضلهؤ ٌ))  رامو ر  ورالممله) ، ق)م رألِا رال)ر م 

 .م بللو ك رح راموبرح ب ) هي9105أبوقو 

رالءيثثثث)م  –رالتثثثثه كح بهاّضثثثث)   ثثثث  و شثثثثح ملثثثثو ِثثثث)ل ة رالمملثثثثه) رابور ٍثثثث   -90

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105ق)صر)  92ورألسهسره  ، ق)م رأل بوها رال)ر م 

ٌه وثثح سثث) هي  –رالتثثه كح  بهاّضثث)   ثث  ةرال ملثثل رألكثثه)قلل راىثثهص  ا  رثثح راموبرثثح  -99

م ب  رثثح 9105ق)ارثث)  00ك قثث)م راخلثثرس رال)ر ثثم م .. رالصٍثثهزر  وراطل)ِثثه   وذاثث9105

 راموبرح بهاللو راٍاقا اٍه وح س) هي.

رالته كح بهاّض)     راااو  رامووقءرح ة اتوكح سال مك ا ومهقثح را ثّرح وراخثا ه   -93

سثثبملبو  9راطبرثثح راللا ثثح  ثثن راتثثوكح اٍلرثثع  ام ثثب  راٍه وثثح ، قثث)م راخلثثرس رال)ر ثثم 

 ح ب ) هي.م بللو ك رح راموبر9105

رالته كح بهاّض)     رالٌملهع رال)سع ِ)ل  تووع )م  ولط)قو راءهم رح رامو رلرح  -92

م 9105سثبملبو  93ب  رح راموبرح ولا رو را  رثح االمملثه) رابور ٍث  ، قث)م رألواثرن رال)ر ثم 

 بللو ك رح راموبرح ب ) هي.

لث  وراىلثه   ا ٍه وثح ، قث)م رالته كح بهاّض)     ِءو ر ممهَ  وهارثه  ةرالامثا  راو  -99

 م بهالوك  رااوال ا لؤللور  بللو راٍه وح راٍاقا.9105سبملبو  92راىالوها 

سثهمح  09راّ )ل م   )و   لا قبرثح بواث)رؤ ة   ه ّثح راء ثه) ورامووقث  بث    الثا   -92

 م. 9105لا قبرح خالل شيو سبملبو 

م ول ثثوق  9105/9191اوثثهم رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  ِءثثو رسثثملبهل راطثثالت راٍثثا)  -92

 م.9105أكم)بو  0م ق)م راىالوها رال)ر م 9102/9105راطالت رألورئو خوقٍ  را  رح اوهم 
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رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح ملثثو ِثث)ل ة  وثثهقرو رالمملثثه) رابور ٍثث   ثث  رامو ثثر   -92

راموبرثثثح م بللثثثو ك رثثثح 9105أكمثثث)بو  5راوثثثها  وكرءرثثثح رسثثثمرءهئيه ، قثثث)م رأل بوثثثها رال)ر ثثثم 

 ب ) هي.

رالته كح بهاّض)     و شح ملثو بواث)رؤ ة رام ثار  راثاوا  وخثارع راثو    ورامث   -95

م بثهالوك  راثاوال ا لثؤللور  بللثو راٍه وثح 9105أكم)بو  02أ رلت ق)م رأل بوها رال)ر م 

 راٍاقا.

ح سثهمح لا قبرث 21  الثا  TOTراّ )ل م   رااو   راما قبرح    لثا قب رالثا برن ة -31

 م.9105أكم)بو  02 -09   راءمو   ن 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح ملثثو ِثث)ل ة كرءرثثح لاءرثث  أصتثثطح  تثثووع راءهم رثثح  -30

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105ص) لبو  09رامو رلرح ، ق)م راىالوها رال)ر م 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح راولثثو رألواثث  ِثث)ل كرءرثثح رسثثمرءها  وثثهقرو رالمملثثه)  -39

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105ص) لبو  05رابور ٍ  ، ق)م رراىالوها رال)ر م 

رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح ملثثو بواثث)رؤ ةرالءثثه ر  رالغ ) ثثح رالولبطثثح بول رمثثل  -33

صثث) لبو  93 وثثح وصلثثهذي ل ثث)قبيه ، قثث)م را ثثبت رال)ر ثثم رامو ثثر  وراثثمو   اثثاال  ثثالت راٍه

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105

رالتثثه كح بهاّضثث)  بهااثثاو  رامثث  ِهظثثو  ريثثه  ئثثرس   ثث  أصثث)ل راموبرثثح بوثثا ملثثا  -32

 93سرلراه  رال   ِ)ل ة  الِاه  مه ثح  ث  كمهبثح راوسثهئو راو لرثح  قث)م را ثبت رال)ر ثم 

 م.9105ص) لبو 

ته كح بهاّض)     و شح ملو بوا)رؤ ةل ثلر  وجصمثهي رالّمث)ال راو لث   ظثلن رال -39

 هم رثثه  رالثثؤللو راثثاوال رألول ا  رثثح راموبرثثح بٍه وثثح سثث) هي بواثث)رؤ "  رالو ثث  و مط بثثه  

لا ق)   رأل بوها وراخلرس رال)ر ثم   –راو و راو ل    -92 له سه  ولّاقه "، ورا ال م 

 م.9105ص) لبو  92

ح بهاّض)     و شح ملو بوا)رؤ ةس )بس ورلّه) راٍه وه  راووبرح  ظلن رالته ك -32

 هم رثثه  رالثثؤللو راثثاوال رألول ا  رثثح راموبرثثح بٍه وثثح سثث) هي بواثث)رؤ "  رالو ثث  و مط بثثه  

لا ق)   رأل بوها وراخلثرس رال)ر ثم  –راو و راو ل    -92 له سه  ولّاقه "، ورا ال م 

 م.9105ص) لبو  92

هاّضثثث)   ثثث  و شثثثح ملثثثو بواثثث)رؤ ة وثثثهقرو راّ ثثث  م ثثث  ٌثثث))   سثثثهئو رالتثثثه كح ب -32

رالهٌ مرو ورااكم) ر   ظلن  هم ره  رالثؤللو راثاوال رألول ا  رثح راموبرثح بٍه وثح سث) هي 

لثثا قثث)    –بواثث)رؤ "  رالو ثث  و مط بثثه  راو ثثو راو لثث    له سثثه  ولّثثاقه "، وراثث ال م 

 .م9105ص) لبو  92 -92رأل بوها وراخلرس رال)ر م 
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راّ )ل م   )و   لا قبرح بوا)رؤ ة رالممله) رابور ٍ  الؤس ه  رامو ر  راوها    ث   -32

 م بلوك  ظلهؤ راٍ))  بٍه وح س) هي.9105)ق لبو  3-9راءمو   ن 

رالته كح بهاّض)   ث  و شثح ملثو بواث)رؤ ة )رمثا جمثار) را)  ثح رال مّهصرثح و رثهس  -35

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105)ق لبو  2ال)ر م ص)رلً رامو   رال ميا ح ، ق)م را بت ر

 ، MISرالته كح بهاّض)   ث  و شثح راولثو راخهصثح ة باملثهل راوصثا رعا مووصث   -21

 م بللو ك رح راموبرح ب ) هي.9105)ق لبو  02راىالوها رال)ر م 

 رالته كح بهاّض)     رالٌملثهع رألول راخثها ب قثه   اٍاثح وِثا  ج)ر    تثوومه  -20

 م بلهمح  ٍ س ك رح راموبرح.9105)ق لبو  02لط)قو رامو ر  ق)م رأل بوها رال)ر م 

رالته كح بهاّض)     رالٌملهع راىثهص  راخثها ب قثه   اٍاثح وِثا  ج)ر    تثوومه   -29

 م بلهمح  ٍ س ك رح راموبرح.9105)ق لبو  90لط)قو رامو ر  ق)م را بت رال)ر م 

راولو رألواثل ظثلن س  ث ح و ل راولثو راللا ثح ِث)ل رالته كح بهاّض)     و شح  -23

ةرالله سه  ورأل)اح راخهصح ب و  وره   ن رالوهقرو رألِا متو االممله) رابور ٍث   وذاثك 

 م بلهمح را رلراه  ب  رح راموبرح.9105)ق لبو  99ق)م رألِا رال)ر م 

اللا ثح ِث)ل رالته كح بهاّض)     و شح راولو راوربوح ظلن س  ث ح و ل راولثو ر -22

ةرالله سه  ورأل)اح راخهصح ب و  وره   ن رالوهقرو رألِا متو االممله) رابور ٍث   وذاثك 

 م بلهمح را رلراه  ب  رح راموبرح.9105)ق لبو  99ق)م رأل بوها رال)ر م 

م   رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  و شثثح ملثثو مثثن ةٌثثهئ   9191 هسثث  ة  اثثهل أب)راءمثث)َ -29

 م.9191سبملبو  9راملر  راّ )    ق)م رأل بوها رال)ر م 

م   رالتثه كح بهاّضث)   ث  و شثح ملثو ِث)ل ةأسثهارب 9191 اهل أب)راءم)َ  هسث  ة -22

ٌه وثح  –لل)ق   خوٌه  رامو    ورام  ل  ملا ه  ن  بو وِا  ظثلهؤ راٍث))  ب  رثح راموبرثح 

 م.9191/ 5/ 91س) هي  ق)م رألِا رال)ر م 

م   رالته كح بهاّض)     و شح ملو ةرامو ر  من بوثا  9191 اهل أب)راءم)َ  هس  ة -22

م بثثهاللو 2/01/9191 ثث  ج ثثه  راخطثثح راماءر قثثح اٍه وثثح سثث) هي، وذاثثك قثث)   رأل بوثثها 

 ح.م  بهاللو رالاق  ا ٍه و9191/ 00/01راٍاقا ا ٍه وح، رألِا 

م   رالته كح بهاّضث)   ث  رااثاو  رامووقءرثح رامث  صاليثه 9191 اهل أب)راءم)َ  هس  ة -22

 وك  ظلهؤ راٍث))  بٍه وثح سث) هي ِث)ل ة تارثه  لطبرثم  وثهقرو ظثلهؤ راٍث))   ث   ثو 

 م بللو راٍه وح رالاق .9191/ 01/ 92صاهم رامو ر  رايٍرن ، وذاك ق)م راىالوها رال)ر م 

م   رالتثثه كح بهاّضثث)   ثث  رااثثاو  رام)م)قثثح بواثث)رؤ 9191)َ  هسثث  ة اثثهل أب)راءمثث -25

ة  ثثمٍار   رثثووس ك) وصثثه و)و   ثثالت ك رثثح راموبرثثح  ثث  را) هقثثح ، ورامثث  صالميثثه ك رثثح 
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م بهاموهوؤ  ع ك رح راطب رابتو  بٍه وح س) هي بللثو 9191/ 00/ 05راموبرح ق)م رألوارن 

 راٍه وح راٍاقا. 

م   رالتثه كح بهاّضث)   ث  و شثح ملثو ِث)ل ةرالءثه ر  9191  ة اهل أب)راءم)َ  هس -25

رالغ ) ح رالولبطح بول رم  رامو ر  ورامو   ااال  الت راٍه وثح وصلثهذي ل ث)قبيه  ورامث  لث  

 م.9105/ 00/ 93ٌه وح س) هي  ق)م  –ملا ه  ن  بو وِا  ظلهؤ راٍ))  ب  رح راموبرح 

ح بهاّض)   ث  لثا قب ةلثا قب لو ثر  أِ ثهم م   رالته ك9191 اهل أب)راءم)َ  هس  ة -91

ٌه وثح سث) هي   –لالو  رالوتؤ را وق   ورا ال ل  ملاه  ن  بثو  مهقثح راتثبهت ب  رثح راموبرثح 

 م.9191/ 00/ 92ق)م 

 الجبنعخ: وأ)ج( الهشبركخ فٍ لجبو االعتهبد وضهبو الجىدح ثبلكلُخ  

رخمرثثه    ثثن  بثثو وِثثا  ظثثلهؤ راٍثث))  ب  رثثح راموبرثثح ب ثث) هي ا لتثثه كح  ثث  رالمملثثه)  -0

رابور ٍ  كوضث)   ث   وقثم راولثو راخثها ببوصثه ً را ر ثهصس  ث  رت)رت وراموبرثح ةشثوبح 

 را غح رعصٍ ر قح  لّت  ره)  أ.)/ مباهللا  ّل)) رسلهمرو .

برثثح ب ثث) هي ا لتثثه كح  ثث  رالمملثثه) رخمرثثه    ثثن  بثثو وِثثا  ظثثلهؤ راٍثث))  ب  رثثح رامو -9

رابور ٍ  كوضث)   ث   وقثم راولثو راخثها ببوصثه ً را ر ثهصس  ث  رت)رت وراموبرثح ةشثوبح 

لخ ثثص را غثثح رعصٍ ر قثثح   لّثثت  رثثه)  أ.)/ مبثثاهللا  –رامو ثثر  رألسهسثث  "راّ لثثح رألواثث " 

  ّل)) رسلهمرو .

 ثث) هي ا لتثثه كح  ثث  رالمملثثه) رخمرثثه    ثثن  بثثو وِثثا  ظثثلهؤ راٍثث))  ب  رثثح راموبرثثح ب -3

رابور ٍ  كوض)      وقم راولو راخها ببوصه ً راب ها) ق)س    راو )م وراموبرثح ةشثوبح 

 لخ ص راو )م  لّت  ره)  أ.)/  هق     طء   ّلا . -رامو ر  رألسهس  "راّ لح رألوا "

راولثو  رخمره    ن  بو وِثا  ظثلهؤ راٍث))  ب  رثح راموبرثح ب ث) هي كوضث)   ث   وقثم -2

 م.9105راخها بلّ)  ةرالل اّه  ، ا ملام اٍهئ   راملر  رالؤس   اوهم 

رخمرثثه   كوضثث)   ثثن  بثثو وِثثا  ظثثلهؤ راٍثث))  ب  رثثح راموبرثثح ب ثث) هي ا لتثثه كح  ثث   -9

رالممله) رابور ٍ  ظلن  وقم راولو راخها ببوصه ً را ر هصس    رت)رت وراموبرثح ةشثوبح 

 )/ ِ رن    مطه.را غح راءوص رح  لّت  ره)  أ.

رخمره   كوض)  ظثلن  وقثم راولثو راخثها بلّث)  ةرالل اثه   ا ملثام اٍثهئ   راملرث   -2

 م.9190/ 9191رالؤس   راخهصح ب  رح راموبرح بٍه وح س) هي ا وهم راٍه و  

 :أو الكلُخ )د( الهشبركخ فٍ تطىَر تىصُف ونحتىي الهىاد العلهُخ ثبلقسم 

راثاب )م راليارثح  ث  راموبرثح لخ ثص ة راٍث))  ورعصثالَ  مض)  ث  اٍاثح جمثار) بوصثه ً -

 رامو رل   عصٍهز ول)صر   لو ر    ر رابوصه ً.
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 ثبمنب: أنشطة خذمة اجملتمع

ل 2202ناابرل لعاابل  22الهشاابركخ ثبلحضااىر فااٍ فعبلُاابد َااىل الُتااُم العرثااٍ َااىل  -

 .ثبإلستبد الرَبضٍ ثهحبفظخ سىهبج
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ أو الفنُخ أو الهُئبد خبرج جبنعخ سىهبج: )أ( الهشبركخ فٍ اللجبو العلهُخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      :سىهبج )ة( الهشبركخ فٍ أنشطخ التدرَت خبرج جبنعخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ :سىهبج )ج( الهشبركخ فٍ تقدَم استشبراد ترثىَخ وتعلُهُخ خبرج جبنعخ

 تبسعب: أخرى 

 رالرهم بما قس  لو ر  الوِ ح راب ها) ق)س و       -0

 راموبرح رال) رح ،  به)ئ راموبرح. راموبرح و ت ال  رالٍملع، ،رألص)ل راء  ءرح ا موبرح

  و له رالرهم بما قس  لو ر  اطالت رااب )م راوه ح صاهم راوهم را)رِا وصاهم راوه رن -9

 راموبرح و ت ال  رالٍملع ، رألص)ل رالٌملهمرح ا موبرح.

 رالرهم بما قس  لو  ةلوبرح راطءو  اطهابه  رااب )م راليارح شوبح  قه  رأل ءهل . -3

رالرهم بما قس  لو   راموبرح را  هصرح، ورامو ر  رالبمارئ  و ت الل  ببوصه ً راما رو  -2

 راموب) .

رثح ظثلن أصتثطح  مهقثح راتثبهت بها  رثح اوثهم رعشورف م   أسو  ةِره   ب  رثح راموب -9

 م. 9102/9105

 

 خبلص احترانٍ وتقدَرٌ،،،نع    

 انفتوح قبسم  منبل أبو
  ا س أص)ل راموبرح


