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 أوالً: البٌانات الشخصٌة
  طجؾٙ شؼجبٌ ػهٙ شوفاالٍى :  - 
 عبيؼخ انًُٕفٛخ -ػًٛل كهٛخ انزوثٛخؾبنٛخ : أٍزبم أطٕل انزوثٛخ ٔانٕظٛفخ ان - 

  71/9/7911ربهٚـ انًٛالك :   -

 يؾبفظخ انًُٕفٛخ  –يوكي شجٍٛ انكٕو  –يؾم انًـٛالك : ثقبرٗ  -

 انجو انشولٙ  –انؼُٕاٌ : شجٍٛ انكٕو  -

 11417199710207            يؾًـــٕل: - 

 002   0482195848رهٛفٌٕ انؼًم:  - 

  0482195845 002فــــــــــبكٌ :    -

 yahoo.comwwwsharf@انجوٚل اإلنكزؤَٙ :  - 

ػُٕاٌ انًواٍهخ انجوٚل٘ : عًٕٓهٚخ يظو انؼوثٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ كهٛخ انزوثٛخ ثشجٍٛ  - 

 انكهٛخ  ػًٛليكزت  –لَى أطٕل انزوثٛخ  -انكٕو 

  

  ثانٌاً: المؤهالت العلمٌة
  عٛاال عاالا يااغ يورجااخ انشااوف ثزماالٚو ػاابو رقظااض ن ااخ ػوثٛااخ   نَٛاابٌَ اكاة ٔروثٛااخ - 

 و.7911عبيؼخ انًُٕفٛخ ػبو انزوثٛخ   كهٛخ

  و7992أطٕل روثٛخ  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو يبعَزٛو   - 
 عبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ انزوثٛخ  –أطٕل روثٛخ انفهَفخ فٙ انزوثٛخ رقظض ككزٕهاِ    - 

 . 7991ػبو 

 و.4111أٍزبم أطٕل انزوثٛخ انًَبػل  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو  - 

 و.4173  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو أٍزبم أطٕل انزوثٛخ - 

 

 ثالثاً: التدرج الوظٌفً 
 .و7911يلهً ثبنزوثٛخ ٔ انزؼهٛى ػبو   - 
 و7919يؼٛل ثمَى أطٕل انزوثٛخ  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخانًُٕفٛخ  ػبو   - 
  و7992يلهً يَبػل ثمَى أطٕل انزوثٛخ  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو   - 
  و7991ثمَى أطٕل انزوثٛخ  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو أطٕل انزوثٛخ  يلهً   - 
ثمَاى أطإل انزوثٛاخ  ثكهٛاخ انزوثٛاخ  عبيؼاخ انًُٕفٛاخ    َبػل ًأطٕل انزوثٛخ انأٍزبم  - 

 و.4111ػبو 

 و.4173يلٚو ٔؽلح انغٕكح  ثكهٛخ انزوثٛخ   عبيؼخانًُٕفٛخ  ػبو   - 
 و.4172  كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  ػبو ٔهئٌٛ لَى أطٕل انزوثٛخأٍزبم  - 

كهٛخ انزوثٛخ   عبيؼخانًُٕفٛخ  ػبو  ٔكٛم كهٛخ انزوثٛخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔ انجؾٕس   - 

 و . )كٔهح أٔنٗ(.4170

ٔكٛم كهٛخ انزوثٛخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔ انجؾٕس  كهٛخ انزوثٛخ   عبيؼخانًُٕفٛخ  ػبو   - 

 و . )كٔهح صبَٛخ(4171
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 و . )كٔهح أٔنٗ(.4179ػًٛل كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخانًُٕفٛخ  ػبو  - 

 و4179و ػؼٕ يغهٌ عبيؼخ انًُٕفٛخ يُن ػب -

 .4179ػبو  يغهخ انجؾٕس انزوثٕٚخ ٔانُفَٛخ ثبنكهٛخ اػزجبه يٍ  هئٌٛ رؾوٚو -

 و4179ػبو عبيؼخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ انزوثٛخ –إكاهح يوكي رؼهٛى انكجبه يغهٌهئٌٛ  -

 و4147ػبو غبيؼخ انًُٕفٛخ يلٚو يوكي انمٛبً ٔانزمٕٚى ث - 

 و4147ػبو غبيؼخ انًُٕفٛخ ػؼٕ نغُخ انزظهًبد ث -

 

 رابعاً: النشاط العلمً "التمٌز العلمً والفكري"  
 

 انًؾبسكخ فٙ انًإرًشاد (1
  ٔاد انؼهًٛخ فٙ يظو ٔفبهعٓب انًشبهكخ ثبنجؾٕس ٔؽؼٕه انؼلٚل يٍ انًؤرًواد ٔانُل

 ٔيُٓب:

  انًشبهكخ فٙ فؼبنٛبد انًهزمٗ انَُٕ٘ انَبثغ ثلٔنخ انكٕٚذ رؾذ ػُٕاٌ انظؾخ

 .4177غزًغ. انُفَٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانً

  انًشبهكخ فٗ فؼبنٛبد انُلٔح انؼهًٛخ ثطُطب )انزقطٛؾ االٍزوارٛغٙ فٗ انزؼهٛى

 .4171انؼبنٙ( 

  4174انًشبهكخ فٗ انًؤرًو انؼهًٙ انضبنش ثكهٛخ انزوثٛخ. 

  :ٌانًشبهكخ فٗ انًؤرًو انؼهًٙ انًُؼمل ثلاه انؼٛبفخ ثغبيؼخ ػٍٛ شًٌ ثؼُٕا

ك انًؤٍَبد انغبيؼٛخ ٔانزؼهًٛٛخ انؼوثٛخ انزقطٛؾ االٍزوارٛغٙ نغٕكح ٔاػزًب

4174. 

  ٌُٕانًؼبيٍٛ انزوثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ نهًَوػ انغبيؼٗ :يٓوعبٌ انًؼٓل انؼبنٗ نهف

 4172كٔنخ انكٕٚذ يبهً –ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٗ –انًَوؽٛخ 

  عبيؼخ انًُٕفٛخ  انواثغ –يؼل ٔيموه َلٔح ػًٍ فؼبنٛبد يؤرًو كهٛخ انزوثٛخ

بهٍبد كًٚمواؽٛخ فٗ انًؤٍَبد انزؼهًٛٛخ:انشواكخ ًَٕمعب( ثؼُٕاٌ )َؾٕ يً

49-31-4172 

 عبيؼخ كفو انشٛـ ثؼُٕاٌ)انًؼوفخ ٔثُبء -انًشبهكخ ثبنؾؼٕه فٗ َلٔح كهٛخ انزوثٛخ

 4172-3-74االََبٌ( 

  يؼبٚٛو انزوثٛخ نهًٕاؽُخ انولًٛخ ٔرطجٛمبرٓب فٗ انًُبْظ انلهاٍٛخ   . يؤرًو

 2013انغٕكح ثؼًبٌ 

 ٛ4171خ ٔانًٕاؽُخ انجٛئٛخ  . عبيؼخ َبٚف نهؼهٕو االيُٛخ   انزوث 

  4171روثٛخ انؼٕاؽف يٍ يُظٕه اٍاليٗ   . يؤرًو انزوثٛخ انٕعلاَٛخ ثبنكهٛخ   

 ) 4172اػلاك يؤرًو انكهٛخ  )انزوثٛخ ٔاالػلاك نهؾٛبح انلًٚمواؽٛخ 

  ) ًٗ4170اػلاك يؤرًو انكهٛخ ) انزوثٛخ  انؼوثٛخ ٔانؼظو انول 

 4171يؤرًو انكهٛخ ) انزوثٛخ  انؼوثٛخ ٔرؼيٚي االيٍ انفكوٖ ( اػلاك 
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  ) 4171اػلاك و اػلاك يؤرًو انكهٛخ ) انزوثٛخ انٕعلاَٛخ فٗ انًغزًؼبد انؼوثٛخ 

 4171( د انًًٓشخ  فٗ انًغزًؼبد انؼوثٛخروثٛخ انفئبانكهٛخ ) ؤرًوي 

 4179( فٗ انًغزًؼبد انؼوثٛخٔاإلثلاع زوثٛخ انانكهٛخ ) ؤرًوي 

 ( انزؼهى ٔانزؼهٛى انغلٚل ٔرًُٛخ يٓبهاد انموٌ انٕاؽل ٔانؼشوٍٚانكهٛخ ) ؤرًوي

 و4147

 

  كزت يُؾٕسح (2
   4119اإلكاهح انًلهٍٛخ انؾلٚضخ  كاه انيْواء  انوٚبع. 

   4171انًلفم فٗ انؼهٕو انزوثٕٚخ  كاه انيْواء  انوٚبع. 

   4171انًلهٍخ ٔانًغزًغ  كاه انيْواء  انوٚبع. 

 

  ؾشكزت قٛذ انُ (3
 يؾٕ االيٛخ ٔرؼهٛى انكجبه 

  انزوثٛخ ٔانطجٛؼخ االََبَٛخ 

  يُٓخ انزؼهٛى ٔاكٔاه انًؼهى 

  انزوثٛخ ٔ االػلاك نهًٕاؽُخ 

 

 انُؾبط انزذسٚغٙ ثكهٛخ انزشثٛخ عبيعخ انًُٕفٛخ (4
  :ًٕٚيموهاد انهَٛبٌَ ٔانجكبنٕه 

 انًعهى ٔيُٓخ انزعهٛى 

 انزشثٛخ ٔقضبٚب انعصش 

 اداسح فصم 

  ٖٕٔرطجٛقبرّانفكش انزشث 

  انلهاٍبد انؼهٛبيموهاد : 

 قبعخ ثؾش 

 ٖٕعهى االعزًبع انزشث 

 اداسح انغٕدح ٔاالعزًبد 

 اداسح انزغٛٛش 

  انزشثٛخ ٔانزًُٛخ 

 صقبفخ انغٕدح 

 4172عبيؼخ انَبكاد  انفظم انلهاٍٗ انضبَٗ -االَزلاة نهزلهٌٚ ثكهٛخ انزوثٛخ 

 ًٛخ انًُٓٛخ(االرغبْبد انؾلٚضخ فٗ انزُ-ٔالزظبكٚبرٓب انغٕدح) يموه 
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 انُؾبط انزذسٚغٙ ثبنخبسط (5
  4111عبيؼخ االَلنٌ نهؼهٕو ٔانزمُٛخ –ػًٛل انشؤٌٔ االكبكًٚٛخ 

  ًٕ4177أٍزبم ىائو ثغبيؼخ انَهطبٌ لبث. 

 

 األَؾطخ انزذسٚجٛخ ٔانزضقٛفٛخ (6
 ٍٛيلهة يؼزًل يٍ انجٕهك انلٔنٙ نهًلهثIBCT   4170 

 اد ثغبيؼخ انًُٕفٛخ )كٔهح انًشبهكخ فٙ ثوايظ انزلهٚت ثًوكي رًُٛخ انمله

َشو إعواءاد لٛى انُياْخ ٔانشفبفٛخ(   –كٔهح إكاهح انُبً  –انغبيؼخ ٔانًغزًغ 

4171/4171 

 .انًشبهكخ فٙ ٔػغ ؽمٛجخ إػلاك يؼهى رؼهٛى انكجبه  ثكهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ 

 نزوثٛخ  انًشبهكخ فٙ كٔهح انزقطٛؾ انًبنٙ ٔ اإلكاه٘ ثًوكي رؼهٛى انكجبه  ثكهٛخ ا

 عبيؼخ انًُٕفٛخ.

  انًشبهكخ فٙ كٔهح انـ(TOT)  4171/4171نهؼبيهٍٛ ثبنزوثٛخ ٔ انزؼهٛى 

  ً4173انًشبهكخ فٗ انجوَبيظ انمٕيٙ نزلهٚت يلٚو٘ انًلاه. 

  4174انًشبهكخ فٗ انلٔهح انزلهٚجٛخ نًوكي انُٛم نإلػالو ٔانًمبيخ ثبنًُظٕهح. 

 ٛ4177كُخ انًكزجبد ثغبيؼخ انًُٕفٛخ انًشبهكخ فٗ انلٔهح انزلهٚجٛخ نًشؤع ي. 

  انًشبهكخ فٗ انٕهشخ انزؾؼٛوٚخ نهجوايظ انزلهٚجٛخ نًؼهًٙ انًوؽهخ انضبَٕٚخ

4177. 

  4177انؼًم كًَُك نهجوايظ انزلهٚجٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ. 

  )4174ؽؼٕه انجوَبيظ انزلهٚجٙ ثؼُٕاٌ: إػلاك انًلهثٍٛ )انًلهة انًؾزوف 

 لهٚجٛخ ثؼُٕاٌ انزمٕٚى اننارٙ انًؤٍَٙ نًؤٍَبد انزؼهٛى انؼبنٙ ؽؼٕه كٔهح ر

4174. 

  ٙؽؼٕه كٔهح رلهٚجٛخ ثؼُٕاٌ انزقطٛؾ االٍزوارٛغٙ نًؤٍَبد انزؼهٛى انؼبن

4174. 

  4174ؽؼٕه كٔهح رلهٚجٛخ ثؼُٕاٌ كٔهح َٕارظ انزؼهى ٔفوائؾ انًُٓظ. 

 ْٛ ئخ انزلهٌٚ ؽؼٕه ثوَبيظ رلهٚت انًلهثٍٛ ثًوكي رًُٛخ للهاد أػؼبء

4110. 

  انًشبهكخ فٙ انلٔهح انزلهٚجٛخ ثؼُٕاٌ: رشكٛم فوق انؼًم ثًوكي رؼهٛى انكجبه ثكهٛخ

 .4173انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ 

  انًشبهكخ فٗ ثوايظ اإلكاهح انًلهٍٛخ انًُؼملح ثكهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ

4174. 

  4173/ 4174 -  4174/ 4177يَزشبه نغُخ األٍو ٔاالرؾبكاد انطالثٛخ. 

  4177/4174 – 4171/4177ػؼٕ يغهٌ إكاهح يوكي رؼهٛى انكجبه 
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  4171/4177ػؼٕ يغهٌ انكهٛخ 

  ٕ٘4174/4173انًشبهكخ فٗ ثوَبيظ انزٕعّٛ انغًؼٙ ٔاإلهشبك انزوث 

  ً4177/ 4171انًشبهكخ فٙ ٔؽلاد انزلهٚت ثبنًلاه 

  4171/4177انًشبهكخ فٗ َلٔاد ثًلاهً انزوثٛخ ٔانزؼهٛى 

 ً4171/4177شبهكخ فٗ انمٕافم انزوثٕٚخ ثبنًلاهً ان 

  4177/4174ػؼٕ ٔؽلح انغٕكح ثبنكهٛخ 

  4174/4173يلٚو ٔؽلح انغٕكح 

  4174انًشبهكخ فٗ نغبٌ كهٛخ انزوثٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ )نغُخ انلهاٍبد انؼهٛب – 

 (4173نغُخ انؼاللبد انضمبفٛخ 

  4171-4171-4171ػؼٕ يغهٌ انكهٛخ 

 ٍفٛو نزوثٛخ األثُبء )انًلاهً انشؼجٛخ( انًغهل انضبَٙ. َشو يمبل ثًٍٕٕػخ 

  4173انًشبهكخ فٗ انًهزمٗ انطالثٙ األٔل نهغبيؼبد انًظوٚخ  ثغبيؼخ انًُٕفٛخ . 

    4171هئٌٛ يغهٌ يوكي يظبكه انزؼهى 

 األثؾبس انًُؾٕسح نهزشقٙ نذسعخ أعزبر يغبعذ: (7

 مكان النشر اسم البحث م
سنة 
 النشر

 مشترك فردي/

إلََاابٌ انكبياام ػُاال اثااٍ ا 7

ػوثااٙ  يظاابكهِ ٔياليااؼ 

 روثٛزّ 

يغهااخ  انجؾاإس انُفَااٛخ ٔانزوثٕٚااخ  

كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  انؼالك 

 .4110انضبنش  انَُخ انؼشؤٌ  

 د/ مجدي دمحم ٌونس - 4110

د/ صبحً شعبان  -

 شرف

انؼاللاااخ ثاااٍٛ أكاء ه ٍااابء  4

األلَبو األكبكًٚٛخ نلٔهْى 

اد أػؼاابء فااٗ رًُٛااخ لااله

ْٛئخ انزلهٌٚ ٔإَزابعٛزٓى 

 األكبكًٚٛخ )كهاٍخ ؽبنخ(

انًااااؤرًو انماااإيٙ انَاااإُ٘ انضبنااااش 

ػشااااو )انؼوثااااٙ انقاااابيٌ( نًوكااااي 

انغبيؼاابد »رطاإٚو انزؼهااٛى انغاابيؼٙ 

انؼوثٛاااااااخ فاااااااٗ انماااااااوٌ انؾااااااابك٘ 

-41انٕالغ ٔ انو ٚخ   « ٔانؼشؤٌ

  انغااااااااايء 4111  َااااااااإفًجو  41

 .221-219انضبَٙ  ص ص 

 فردي 4111

3 

 

ٍهٕن انًٕاؽُخ انزُظًٛٛاخ 

نهًؼهًٍٛ ٔػاللزّ ثبنًُابؿ 

انًلهٍاااااااااااٙ )كهاٍاااااااااااخ 

 يٛلاَٛخ(

 فردي 4111 .4111يغهخ انزوثٛخ انًؼبطوح  



 

 
7 
 

 مكان النشر اسم البحث م
سنة 
 النشر

 مشترك فردي/

األفاللٛاااااااااابد انًُٓٛااااااااااخ  2

ألفظااابئٙ شااائٌٕ انزؼهاااٛى 

ٔانطاااااااااااالة ثبنغبيؼاااااااااااخ 

 )كهاٍخ يٛلاَٛخ(

يغهاااااااخ  يوكاااااااي رطااااااإٚو انزؼهاااااااٛى 

انغااااابيؼٙ  عبيؼاااااخ ػاااااٍٛ شاااااًٌ 

4111. 

حً شعبان د/ صب - 4111

 شرف 

 د/ أشرف عرندس -

 حسٌن

شااائٌٕ انطاااالة ثبنغبيؼاااخ  0

 ٔارغبْبد رطٕٚوْب 

انًاااؤرًو انؼهًاااٙ انَااابكً ثؼُااإاٌ 

)انزوثٛاااخ ٔانزًُٛاااخ انجشاااوٚخ(  كهٛاااخ 

 4117انزوثٛخ  عبيؼخ ؽُطب  إثوٚم 

أ.د/ جمال على  - 4117

 الدهشان

د/ صبحً شعبان  -

 شرف

انطجٛؼااااااااااااخ اإلََاااااااااااابَٛخ  1

ٕعٛاااااااخ ٔانؾزًٛاااااااخ انجٕٛن

 )انُشأح ٔانزطٕه(

يغهااااخ ػاااابنى انزوثٛااااخ  انؼاااالك األٔل 

4111 

 فردي 4111

انطجٛؼااااااااااااخ اإلََاااااااااااابَٛخ  1

ٔانؾزًٛاااااااخ انجٕٛنٕعٛاااااااخ 

 )َظوح َملٚخ(

انًااااؤرًو انقاااابيٌ ػشااااو نواثطااااخ 

انزوثٛااااخ انؾلٚضااااخ )كهٛاااابد انزوثٛااااخ 

 71-71انؾبػااااااااو ٔانًَاااااااازمجم(  

 . 4111ٕٚنٕٛ 

 فردي 4111

رٓااانٚت اناااُفٌ فاااٗ فكاااو  1

ييااااااابٌ ٍاااااااؼٛل ثااااااالٚغ ان

 انُٕهٍٙ

يغهاااااااخ كهٛاااااااخ انزوثٛاااااااخ  عبيؼاااااااخ 

 4113انًُظٕهح 

 د/ طه شومان - 4113

د/ صبحً شعبان  -

 شرف

انًؼااااااااابيٍٛ انزوثٕٚاااااااااخ  9

ٔانزؼهًٛٛاااااااااااخ  ناااااااااااجؼغ 

 يؼطٛبد ػهى انجٕٛنٕعٙ

يغهااخ  انجؾاإس انُفَااٛخ ٔانزوثٕٚااخ  

كهٛخ انزوثٛخ  عبيؼخ انًُٕفٛخ  انؼالك 

 .4117انضبَٙ   

 فردي 4117

 

 

 
 ؾبس انًُؾٕسح نهزشقٙ نذسعخ أعزبر أصٕل رشثٛخ:األث (8

 

 مكان النشر اسم البحث م
سنة 
 النشر

 فردي/ مشترك
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 مكان النشر اسم البحث م
سنة 
 النشر

 فردي/ مشترك

انغلللللهٕي انقٛلللللبد٘ نعًٛلللللذ انكهٛلللللخ  1

ٔعالقزللللللّ ثللللللبالنزضاو انزُ ًٛللللللٙ 

ألعضبء ْٛئلخ انزلذسٚظ ٔسهلبْى 

انللٕفٛفٙ ردساعللخ ألعضللبء ْٛئللخ 

 انزذسٚظ، ثغبيعخ انًُٕفٛخ( 

يغهللللللخ انجؾللللللٕس انُفغللللللٛخ 

ٚلللخ ، كهٛلللخ انزشثٛلللخ، ٔانزشثٕ

 .2111عبيعخ انًُٕفٛخ، 

د/ صبحً شعبان  - 2111

 شرف

 د/ محمود فوزي بدوي -

 د/ دمحم السبوق -

انعالقخ ثٍٛ انًؾلبسكخ انٕانذٚلخ فلٗ  2

رعهللٛى األثُللبء ثبنًشؽهللخ اةعذادٚللخ 

ٔانكفلللللللبءح انًذسعلللللللٛخ ردساعلللللللخ 

 يٛذاَٛخ(

عشثٛلللللخ ، يغهلللللخ انزشثٛلللللخ ان

انًشكلللللض انعشثلللللٙ نهزعهلللللٛى 

 2111ًُٛخ رأعذ(، انزٔ

د/ صبحً شعبان  - 2111

 شرف

د/ لمٌاء عبد المجٌد  -

 شٌحة

دٔس انًذسعخ انضبَٕٚخ فلٙ اةعلذاد  3

نهؾٛلللللللبح انذًٚقشاطٛلللللللخ ردساعلللللللخ 

 رؾهٛهٛخ(

يغهللخ كهٛللخ انزشثٛللخ، عبيعللخ 

 .2112اةعكُذسٚخ، 

د/ صبحً شعبان  - 2112

 شرف

د/ لمٌاء عبد المجٌد  -

 شٌحة

انؾٛللللبح  االًَٓللللبي انطالثللللٙ فللللٙ 4

انغبيعٛللخ، ردساعللخ ٜساء انطللالة 

 فٙ كهٛخ انزشثٛخ، عبيعخ انًُٕفٛخ(

يغهللخ كهٛللخ انزشثٛللخ، عبيعللخ 

 .2112طُطب، 

 فردي 2112

رقلللذٚشاد أعضلللبء ْٛئلللخ انزلللذسٚظ  5

نذسعللللخ يًبسعللللخ عًهٛللللبد ئداسح 

 انًعشفخ فٙ عبيعخ انًُٕفٛخ

يغهللخ كهٛللخ انزشثٛللخ، عبيعللخ 

 .2113كفش انؾٛخ، 

 فردي 2113

عللللزخذاو انٓللللبرل انًؾًللللٕل فللللٙ ا 6

 انزعهٛى ثٍٛ انزأٚٛذ ٔانشفض

يغهللخ كهٛللخ انزشثٛللخ، عبيعللخ 

 .2113ثُٓب، 

أ.د/ جمال على  - 2113

 الدهشان

د/ صبحً شعبان  -

 شرف

 

 األثؾبس انًُؾٕسح ثعذ األعزبرٚخ: (9

 مكان النشر اسم البحث م
سنة 
 النشر

 فردي/ مشترك

ئداسح انعٕاطلللللللل رؽقلللللللب    1

 ٔأْٔبو(

ٛللللخ انزشثٛللللخ، عبيعللللخ يغهللللخ كه

 انًُٕفٛخ

 أ.د/ صبحً شعبان شرف - 2117

 د/ دمحم السٌد أحمد الدمرداش -

 فردي 2117انًهزقللٗ انعهًللٙ ثغبيعللخ َللبٚل دٔس انًذسعللللخ فللللٙ رؾقٛلللل   2
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نهعهلللٕو األيُٛلللخ رأيلللٍ ٔؽًبٚلللخ  يزطهجبد أيٍ ٔعاليخ انجٛئخ 

 انجٛئخ(

يعبٚٛش انزشثٛخ عهٗ انًٕاطُخ  3

فللللللٙ  انشقًٛللللللخ ٔرطجٛقبرٓللللللب

 انًُبْظ انذساعٛخ.

انًُ ًللللللخ انعشثٛللللللخ نضللللللًبٌ 
انغلللٕدح فلللٙ انزعهلللٛى، انًلللإرًش 
انغلللللُٕ٘ انغلللللبدط نهًُ ًلللللخ 
انعشثٛلللخ نضلللًبٌ انغلللٕدح فلللٙ 

 رعهٛى  

 أ.د/ صبحً شعبان شرف - 2114

د/ دمحم السٌد أحمد  -

 الدمرداش

رشثٛللخ انعٕاطللل يللٍ يُ للٕس  4

 ئعاليٙ

يغهللللخ كهٛللللخ انزشثٛللللخ، عبيعللللخ 

 انًُٕفٛخ

 أ.د/ صبحً شعبان شرف - 2117
 د/ دمحم سعد السبوق -

 

  / صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشفنألعزبر انذكزٕسثٛبٌ ثبنشعب م انًغغهخ  (11

 التخصص االسم موضوع الرسالة م

يًبسعللللخ يعهًللللخ سٚللللبل االطفللللبل العللللبنٛت انزشثٛللللخ  1

 االخالقٛخ ٔعجم رطٕٚشْب

 رشثٛخ طفم دعبء دمحم عهٙ عبنى

ى االقزصلللبدٚخ نطفلللم دٔس يعهًلللخ انشٔهلللخ فلللٙ ثُلللبء انقلللٛ 2

 يبقجم انًذسعخردساعخ يٛذاَٛخ(

َٓهلللخ انغلللٛذ دسٔٚلللؼ 

 عغالٌ 

 رشثٛخ طفم

رقللٕٚى انًًبسعللبد االؽللشافٛخ نًللذٚش٘ انًللذاسط انضبَٕٚللخ  3

 انفُٛخ فٙ هٕء يعبٚٛش انغٕدح ٔاالعزًبد

ُْللبء عللٕدح عٛللذ عٛللذ 

 ؽعذ

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ

يلٍ ٔانغلاليخ نهطفلم دٔس انًعهًخ فٙ رؾقٛ  يزطهجلبد اال 4

 فٙ يشؽهخ سٚبل االطفبل

عٓللللبد عللللضد فًٓللللٙ 

 عهٙ عًش

 رشثٛخ طفم

رطللللٕٚش اداسح انًذسعللللخ انضبَٕٚللللخ انصللللُبعٛخ ثبعللللزخذاو  5

 أعهٕة اةداسح ثبألْذاف ٔيذخم االٔنٕٚبد  

صكلللٗ صلللجؾٗ صكلللٗ 

 اثٕ فذاٌ

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ

ٕفٛللخ فللبْشح انزؾللشػ انغُغللٙ ثللٍٛ طللالة عبيعللخ انًُ 6

 ٔعجم يٕاعٓزٓب يٍ ٔعّٓ َ شْى

اصٕل  ْجخ عًبل دمحم عٛذ

 انزشثٛخ

دٔس االَؾللطخ انًذسعللٛخ فللٗ رعضٚللض االيللٍ انفكللشٖ نللذٖ  7

 طالة انًشؽهخ انضبَٕٚخ يٍ ٔعٓخ َ شْى

علللهٕ٘ ؽهًلللٙ انغلللٛذ 

 َصش

اصٕل 

 انزشثٛخ

سٚلللللبدِ االعًلللللبل اعلللللزشارٛغّٛ يقزشؽلللللخ نزًُٛلللللخ صقبفلللللّ  8

ٔانًؾشٔعبد انصغٛشِ نذٖ طلالة انزعهلٛى انفُلٗ ثًصلش 

 فٗ هٕء رغبسة ثعض انذٔل

ثٓٛغلللللخ انغلللللٛذ عجلللللذ 

 انؾًٛذ ؽجؾٗ

انزشثّٛ 

انًقبسَّ 

ٔاالداسِ 

 انزعهًّٛٛ
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 التخصص االسم موضوع الرسالة م

انعالقخ ثلٍٛ دسعلخ رلٕفش خصلب ق انقٛلبدح انشٔؽٛلخ نلذٖ  9

يلللذٚشٖ انًلللذاسط ثلللبنزعهٛى االعبعلللٗ ٔعلللهٕي انًٕاطُلللخ 

 ًعهًٍٛانزُ ًٛخ نه

عضٚلللض َغٛلللت عضٚلللض 

 إٚة

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ

رعضٚلللض االيلللٍ انفكلللش٘ نلللذ٘ طلللالة انغبيعلللخ نًٕاعٓلللّ  10

يخللللبطش ؽللللجكبد انزٕاصللللم االعزًللللبعٙ رانفللللٛظ ثللللٕي 

 ًَٕرعب(

عٛٓللبٌ عجللذ انللشؽًٍ 

عجلللللذ انًعطلللللٙ عجلللللذ 

 انذاٚى

أصٕل 

 انزشثٛخ

جللللللذ انغللللللالو ْجللللللخ ع انزٕعٛٓبد انزشثٕٚخ نهؾجبة فٙ انؾذٚش انؾشٚل 11

 يصطفٙ فبٚذ

اصٕل 

 انزشثٛخ

رقٕٚى دٔس اداسح عبيعخ انًُٕفٛخ فٙ دعى يزطهجبد انجؾلش  12

 انعهًٙ

دمحم عهللللللللللٙ عًللللللللللش 

 انغجبؽٙ

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ

دٔس انًعهًللٍٛ فللٙ رعضٚللض انغبَللت انٕعللذاَٙ نللذ٘ راليٛللز  13

 يشؽهخ انزعهٛى االعبعٙ : انٕاقع ٔانًأيٕل

اصٕل  يٙ َجٛم فزؾٙ عبدٔ

 انزشثٛخ

انعالقخ ثٍٛ يغزٕ٘ رٕافش خصب ق انقٛبدح انشٔؽٛخ نلذ٘  14

يللللذٚش٘ انًللللذاسط ٔعللللٕدِ انؾٛللللبح انٕفٛفٛللللخ نهًعهًللللٍٛ 

 ثًشؽهخ انزعهٛى االعبعٙ ثًؾبف خ انًُٕفٛخ

علللللبيؼ عجلللللذ انقلللللبدس 

 عجبط ؽغٍ

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ

اؽًللللذ عًللللبل انللللذٍٚ  ؾعشاَٙاالساء انزشثٕٚخ فٙ كزبثبد االيبو عجذ انْٕبة ان 15

 اؽًذ انؾبفعٙ

اصٕل 

 انزشثٛخ

رقٛٛى اعٓبيبد يشاكلض رعهلٛى انكجلبس ثبنغبيعلبد انًصلشٚخ  16

 فٙ هٕء أْذافٓب

يُللللللبس ٚؾللللللٙ صكللللللٙ 

 انغضنخ

اصٕل 

 انزشثٛخ

انزشثٛللخ انٕعذاَٛللخ عُللذ ثعللض يفكللش٘ ٔفالعللفخ انزشثٛللخ  17

 االعاليٛخ

يٓللب اَللٕس دمحم يؾًللٕد 

 سهٕاٌ

اصٕل 

 انزشثٛخ

رصٕس يقزشػ نزطٕٚش اداء سؤعبء االقغبو االكبدًٚٛخ فلٙ  18

 انغبيعبد انًصشٚخ فٙ هٕء يزطهجبد اقزصبد انًعشفخ

اعلللللًبء عًعلللللّ عجلللللذ 

 انعضٚض انغٛذ

رشثٛخ يقبسَخ 

ٔاداسح 

 رعهًٛٛخ
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 يُبقؾخ ٔانؾكى عهٗ سعب م انًبعغزٛش ٔانذكزٕساح (11
فااٗ يؼظااى  ٔاناالكزٕهاِبعَاازٛو االشاازوان فااٙ يُبلشااخ ٔانؾكااى ػهااٗ انؼلٚاال يااٍ هٍاابئم انً

ٔأطإل انزوثٛاخ ٔاإلكاهح انزوثٕٚاخ ثظافخ   فاٙ يغابل انزوثٛاخ ثظافخ ػبياخ؛ عبيؼبد يظاو 

 فبطخ .

 أوالً: رسائل الماجستٌر

 العام إشراف إعداد العنوان
رصللٕس يقزللشػ العللزخذاو يللذخم انقًٛللخ 

انًضبفخ فٙ رقٛٛى أداء انًعهى فلٙ هلٕء 

  انذٔل خجشاد ثعض

 فبطًللللللللللللللللللخ دمحم 

 سيضبٌ يٓذ٘ 

عًلللبل عهلللٙ خهٛلللم انذْؾلللبٌ،   

 صجؾٙ ؽعجبٌ ؽشف

 

2118   

رًكللٍٛ أعضللبء ْٛئللخ انزللذسٚظ ثغبيعللخ 

انًُٕفٛلللخ ٔعالقزلللّ ثلللاداسح سأط انًلللبل 

  انفكش٘

أيٛللشح يؾُللذ عجللذ  

 انشؽًٍ انعٛغٕ٘ 

عًلللبل عهلللٙ خهٛلللم انذْؾلللبٌ،   

 ؽشف صجؾٙ ؽعجبٌ

2117   

انعالقلللخ ثلللٍٛ يًبسعلللخ طلللالة عبيعلللخ 

َؾللللطخ انطالثٛللللخ ٔثعللللض انًُٕفٛللللخ نأل

  دساعخ يٛذاَٛخ : انًخشعبد انزعهًٛٛخ

أعللللًبء أؽللللشف   

 عشَذط ؽغٍٛ 

صلللللللجؾٙ ؽلللللللعجبٌ ؽلللللللشف،   

 يؾًٕد فٕص٘ أؽًذ ثذٔ٘

 

2117   

يذَٔخ نهًًبسعبد اةؽلشافٛخ األكبدًٚٛلخ 

ثبنذساعلللبد انعهٛلللب انزشثٕٚلللخ فلللٙ هلللٕء 

  انًُبرط انعبنًٛخ ثعض

عًبػ فإاد عجذ 

 انغفبس عض انذٍٚ

عهلللٙ خهٛلللم انذْؾلللبٌ، عًلللبل   

 ؽشف صجؾٙ ؽعجبٌ

 

2117   

عللهٕي انًٕاطُللخ انزُ ًٛٛللخ نللذٖ يعًهللٙ 

انزعهٛى األعبعٙ ٔعالقزّ ثشهب انزاليٛز 

  ثٛئزٓى انًذسعٛخ عٍ

عال دمحم عهٙ 

 انذْؾبٌ

   2116 صجؾٙ ؽعجبٌ ؽشف  

انعالقلللللخ ثلللللٍٛ يعزقلللللذاد انًعهًلللللٍٛ ٔ 

  عهٕكٓى ؽٕل انًٕاطُخ

أيغذ فزؾٙ عجذ 

 انفزبػ صبنؼ

صللجؾٙ ؽللعجبٌ عهللٙ ؽللشف،   

 يغذ٘ دمحم صبثش َٕٚظ

2116   

يؾللكالد َ للبو انزعهللٛى انًفزللٕػ ثغبيعللخ 

 دساعخ يٛذاَٛخ : انًُٕفٛخ

عٛٓبٌ 

عجذانشؽًٍ 

عجذانًعطٗ 

 عبدهللا

صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف، يغلذٖ   

 دمحم َٕٚظ

2114   
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 العام إشراف إعداد العنوان
يؾلللكهخ سعلللٕة طلللالة انصلللل األٔل 

انضللبَٕ٘ انزغللبس٘ ثًؾبف للخ انًُٕفٛللخ ٔ 

  انًذسعٛخ فٙ يٕاعٓزٓب سحدٔس اةدا

ثٓٛغخ انغٛذ عجذ 

 انؾًٛذ انؾجؾٙ

عًلللبل عهلللٙ خهٛلللم انذْؾلللبٌ،   

 ؽشف صجؾٙ ؽعجبٌ

2114 

أدٔاس يللللذٚش٘ انًللللذاسط فللللٙ رطللللٕٚش 

دساعلللخ  : انضقبفلللخ انزُ ًٛٛلللخ نهًعهًلللٍٛ

يٛذاَٛلللللخ ثًلللللذاسط انزعهلللللٛى األعبعلللللٙ 

  ثًؾبف خ انًُٕفٛخ

صلللجؾٙ ؽلللعجبٌ ؽلللشف، نًٛلللبء  غبدح عجذ هللا غُٛى

 جذ انًغٛذ ؽٛؾخع

2114 

قضٛخ رخفٛض علُٕاد انذساعلخ ثبنؾهقلخ 

 : األٔنٗ يٍ انزعهٛى األعبعٗ فلٗ يصلش

 ثٍٛ انقجٕل ٔ انشفض

عجللذ انفزللبػ اةيللبو 

 عهٗ 

عجلللللذ انًغٛلللللذ عجلللللذ انزلللللٕاة   

ؽلللللٛؾّ، علللللضد عجلللللذ انؾًٛلللللذ 

 صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف انجشعٗ،

1999   

انٕفٛفللخ األخالقٛلللخ نألعلللشح فلللٗ هلللٕء 

 دساعخ يٛذاَٛخ  : انًغزغذاد انعصشٚخ

َغللللللللبح عللللللللعٛذ   

 يصطفٗ عجذ انال  

فللللإاد عجللللذ انهطٛللللل عللللاليخ،  

 صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف

2118   

رطللٕٚش ثللشايظ رللذسٚت َ للبس انًللذاسط 

  فٗ دٔنخ انكٕٚذ

خهٛفللللخ عجللللذ هللا   

 انعٕٚٓبٌ 

عًلللبل عهلللٗ خهٛلللم انذْؾلللبٌ،   

 صجؾٗ ؽعجبٌ عهٗ ؽشف

2114   

انزخطلللٛظ نًإعغلللبد سٚلللبل األطفلللبل 

انًُٕفٛخ فلٗ هلٕء انًزغٛلشاد  ثًؾبف خ

   انغكبَٛخ

يُبل عجلذ انعضٚلض  

عللللللللهًٛبٌ عجللللللللذ 

 انغهٛم 

عًلللبل عهلللٗ خهٛلللم انذْؾلللبٌ،   

 ؽعجبٌ ؽشف صجؾٗ

 

2114   

انعالقخ ثٍٛ رصلٕساد انًعهًلٍٛ نطجٛعلخ 

انغهطخ ٔأعغلٓب ٔسهلبْب علٍ فلشٔف 

انًللذاسط اةعذادٚللخ  عًهٓللى فللٗ ثعللض

  ثًؾبف خ انغشثٛخ

نًٛبء عجلذ انًغٛلذ  

 انزٕاة ؽٛؾّ  عجذ

عًللبل عهللٗ خهٛللم انذْغؾللبٌ،   

 ؽعجبٌ ؽشف صجؾٗ

 

2114   

يُٛللللللللشح عجللللللللذ    انزشثٛخ انصؾٛخ فٗ انؾذٚش انؾشٚل

انؾفللللللللٛ  عهللللللللٗ 

 انطهجبٖٔ 

رٕفٛلل  أؽًلللذ عللبنًبٌ، عًلللبل   

انذْؾللبٌ، صللجؾٗ  عهللٗ خهٛللم

 ؽعجبٌ عهٗ ؽشف

2113   

رقلللٕٚى ثلللشايظ رلللذسٚت انًعهًلللٍٛ أصُلللبء 

ٗ هلللٕء انخذيلللخ فلللٗ دٔنلللخ انكٕٚلللذ فللل

دمحم عللللللعذ فٓٛللللللذ  

 انعغًٗ 

علبدل أثلٕ انعلض أؽًلذ عللاليّ،   

 صجؾٗ ؽعجبٌ عهٗ ؽشف

 

2113   
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 العام إشراف إعداد العنوان
 أْذافٓب

انًضللللًٌٕ انقًٛللللٙ نجللللشايظ األطفللللبل 

  ثاراعخ انقشآٌ انكشٚى

انؾهلٛى عجذ ععٛذ   

 عجذ هللا 

ؽغللللٍ ئثللللشاْٛى عجللللذ انعللللبل،   

 صجؾٙ ؽعجبٌ ؽشف

 

2112   

ٗ االعللٓبيبد انزشثٕٚللخ ألَذٚللخ انعهللٕو فلل

دساعلللخ  : عًٕٓسٚلللخ يصلللش انعشثٛلللخ

 رقًٕٚٛخ 

يُلللللٗ دمحم انغلللللٛذ  

 انؾشٌٔ 

ؽلللٕقٗ عجلللذ انغلللالو هلللٛل،   

 صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف

2111   

رللذسٚت يللذٚشٖ انًللذاسط اةثزذا ٛللخ فللٗ 

هلللٕء ئؽزٛبعلللبرٓى يغلللئٕنٛبرٓى انًُٓٛلللخ 

   ٔفب فٓى ٔيزطهجبد

يؾًللللٕد فللللٕصٖ   

 أؽًذ ثذٖٔ 

عجلللللذ انًغٛلللللذ عجلللللذ انزلللللٕاة   

 عجبٌ ؽشفؽٛؾّ، صجؾٗ ؽ

2111   

 ً  الدكتوراه: رسائل ثانٌا

 العام إشراف إعداد العنوان
انضقبفلللخ انقبََٕٛلللخ نلللذٖ طلللالة كهٛلللبد 

 انزشثٛخ: دساعخ رؾهٛهٛخ

دمحم دمحم دمحم  

 سيضبٌ

صلللجؾٙ ؽلللعجبٌ ؽلللشف، دمحم   

 دمحم َٕٚظ

2118 

خصللب ق ٔأدٔاس انًعهًللٍٛ فللٗ هللٕء 

دساعللخ  : يزطهجللبد انزعهللٛى االفزشاهللٗ

  رؾهٛهٛخ

آيلللبل ٔؽٛلللذ عجلللذ   

 انؾكٛى ثشكبد 

صلللجؾٗ ؽلللعجبٌ ؽلللشف، دمحم   

 دمحم َٕٚظ

2117   

أخللالا انشعبٚللخ يللذخالم نؾللم يؾللكالد 

 انُ بو انًذسعٙ ثبنًشؽهخ انضبَٕٚخ

أعًبء فزؾٙ انغلٛذ   

 عهٙ 

صلللجؾٙ ؽلللعجبٌ ؽلللشف، دمحم   

 دمحم َٕٚظ

2115   

انخصلللللب ق انقٛبدٚلللللخ نلللللذ٘ يلللللذٚش٘ 

ٕٚلللللذ انًلللللذاسط االثزذ ٛلللللخ ثذٔنلللللخ انك

 انزُ ًٛٙ نهًعهًٍٛ ٔعالقزٓب ثبالنزضاو

  

عللبيٙ عكللبػ عللعذ 

 انعجذنٙ 

صجؾٙ ؽلعجبٌ ؽلشف، أؽًلذ   

 يؾًٕد عٛبد

2114   

رقلللٕٚى ٔرطلللٕٚش ثلللشايظ رًُٛلللخ قلللذساد 

أعضللللبء ْٛئللللخ انزللللذسٚظ ثبنغبيعللللبد 

  انًصشٚخ

ؽغلللٍٛ دمحم ؽلللؾبد  

 ؽغٍٛ 

عجذ انًغٛذ عجذ انزٕاة ؽلٛؾخ، 

 صجؾٙ ؽعجبٌ ؽشف

2113   
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 العام إشراف إعداد العنوان
ٌٕٛ سؤاْلللى انفهغلللفٛخ ٔآساؤْلللى اةثبهللل

  انزشثٕٚخ

ْبنلللللخ دمحم ئثلللللشاْٛى 

 األْجم 

عجللللللذ هللا ٕٚعللللللل انؾللللللبرنٗ، 

 صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف

2111   

رًُٛلللخ انقلللٛى انًُٓٛلللخ نلللذٖ طلللالة كهٛلللخ 

 دساعخ يٛذاَٛخ  : انزشثٛخ

أعللللللًٓبٌ انغللللللٛذ   

 عٛغٗ أؽًذ عبنى 

عهلللللٗ انغلللللٛذ دمحم انؾلللللخٛٛٙ،  

انغٛغلٙ، صلجؾٙ  عًلبل أؽًلذ

 ؽعجبٌ ؽشف

2111   

رقلللللللٕٚى ٔرطلللللللٕٚش انلللللللذٔس انزشثلللللللٕ٘ 

نًإعغبد انذفبع اةعزًلبعٙ فلٙ يغلبل 

  أْذافٓب سعبٚخ األطفبل فٙ هٕء

أيلللبَٙ عضًلللبٌ دمحم   

 عضًبٌ 

عجذ انًغٛذ عجذ انزٕاة ؽلٛؾّ، 

 ؽشف صجؾٙ ؽعجبٌ عهٙ

 

2119   

صلٕسرٓب  : انًشأح فٗ ئداسح انزعهٛى انعبو

 ٔرًضٛهٓب ٔيؾكالرٓب

َجٛلللللللللللللللللللللّ دمحم دمحم 

 صعٛذٖ ؛ ان

عجذ انًغٛذ عجذ انزٕاة ؽلٛؾخ، 

 صجؾٗ ؽعجبٌ ؽشف

2119   

انعالقللللللخ ثللللللٍٛ انزٕعٛٓللللللبد انًؾهٛللللللخ 

ٔانعبنًٛلللللخ ألعضلللللبء ْٛئلللللخ انزلللللذسٚظ 

ٔرقلللذٚشْى نكفلللبءح  ثغبيعلللخ انًُٕفٛلللخ

  يإعغبرٓى انزعهًٛٛخ

نًٛلللبء عجلللذ انًغٛلللذ 

 عجذ انزٕاة ؽٛؾّ 

عًللبل عهللٗ انذْؾللبٌ، صللجؾٗ 

 .  .ؽعجبٌ ؽشف

2117   

خ ثلللٍٛ انًًبسعلللبد انٛلللخ انفعهٛلللخ انعالقللل

ٔانًشعٕح فلٗ يلذاسط انزشثٛلخ انخبصلخ 

انكٕٚللللذ ٔانشهللللب انللللٕفٛفٗ  ثذٔنللللخ

 دساعخ ألساء انًعهًٍٛ :نهًعهًٍٛ

صللجؾٙ ؽللعجبٌ ؽللشف، ٔعجللذ  / دمحم ععذ انغجٕا

 انًغٛذ ؽٛؾخ، 

2117   

 رؾكٛى انجؾٕس انعهًٛخ (12
 عبيؼخ انفظٛى-يغهخ كهٛخ انزوثٛخ ( أ

 1435يُ ٕس انزشثٛخ االعاليٛخ رأصٛم انزذسٚت يٍ -1   

رصٕس يقزشػ نذٔس انًإعغبد انزشثٕٚخ ثًُطقخ انقصٛى فٗ رًُٛخ ٔعٗ انؾجبة ثبنًخبطش -2  

 1435انًشٔسٚخ 

 عبيؼخ انًُٕفٛخ–يغهخ كهٛخ انزوثٛخ  ( ة

 رًكٍٛ يعهًٗ انًشؽهخ االثزذا ٛخ ثذٔنخ انكٕٚذردساعخ يٛذاَٛخ( -1 

 يقبسَخ ثٍٛ انًذاسط انًعزًذح ٔغٛش انًعزًذحكفبءح انًإعغبد انزعهًٛٛخ :دساعخ  -2
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 قجم انًذسعخ ثذٔنخ رشكٛب رشثٛخ طفم يب -3
 

 انًغهخ انزوثٕٚخ ثكهٛخ انزوثٛخ ثَْٕبط: ( د

انغٕٓد انزشثٕٚخ نًشكض دمحم ثٍ َبٚل نهًُبصؾخ ٔانشعبٚخ فٙ يٕاعٓخ انزطشف انفكش٘: سؤٚخ  -

 .2118يقزشؽخ، 

 1142اَؾطخ قغًٛخ يٍ ؽٓش فجشاٚش ٔؽزٗ اثشٚم  (13
 انغًُٛبس انعهًٗ(-انخشٚطخ انجؾضٛخ-االْذاف-انشعبنخ–اعذاد دنٛم نقغى اصٕل انزشثٛخرانشؤٚخ  -1

 عقذ َذٔاد ثبنقغى -2

 االعزؾٓبداد انًشععٛخ فٗ انجؾٕس ٔانشعب م انعهًٛخ       د عبطل قبعى-

 ٗا.د عهٗ انؾخٛج     انجؾش انُٕعٗ فٗ انزشثٛخ                                 -      

 انقًٛخ انًضبفخ يذخال نزقٛٛى اداء انًإعغبد انزعهًٛٛخ     ا.د عًبل انذْؾبٌ-     

 خ ؽعجبٌٛرخطٛظ انغٛبعبد ٔاعزشارٛغٛبد انزعهٛى                        د عط-     

 

 يقبالد يُؾٕسح (14

 
 صشاع طالة انذساعبد انعهٛب ثٍٛ طهت انعهى ٔنقًخ انعٛؼ -

 ثٍٛ صقبفخ انقبعذح ٔصقبفخ انغهطخاخزٛبس انقٛبداد انغبيعٛخ  -

 

 اعٓبيبد فٗ قطبع انذساعبد انعهٛب ثغبيعخ انًُٕفٛخ (15
 

 2116س ٛظ نغُخ اعذاد ال ؾخ انًكزجبد ثغبيعخ انًُٕفٛخ  -

 2116عضٕ نغُخ رقٛٛى انًكزجبد ثبنغبيعخ  -

 2117س ٛظ نغُخ رقٛٛى انًكزجبد ثبنغبيعخ   -

 2117عضٕ نغُخ انًؾشٔعبد انجؾضٛخ ٔانزطجٛقٛخ  -

ضٕ نغُخ ئعذاد يذَٔخ انغهٕي انٕفٛفٙ نهغبدح أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ انٓٛئخ انًعبَٔخ ثبنغبيعخ ع -

 2117فٙ ئطبس انخطخ انزٙ رى طشؽٓب ثؾأٌ رفعٛم انخطخ االعزشارٛغٛخ نًكبفؾخ انفغبد 

 2117عضٕ نغُخ انًؾشٔعبد ثبنغبيعخ  -

نُٓذعخ انًذَٛخ ثكهٛخ انُٓذعخ انًؾبسكخ فٙ نغُخ رعذٚم ال ؾخ دثهٕو انذساعبد انعهٛب ثقغى ا -

 2117اةنكزشَٔٛخ ثًُٕف 
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 2118-2117عضٕ نغبٌ رعذٚم نٕا ؼ انذساعبد انعهٛب ثبنغبيعخ  -

 2118-2117-2116َب ت س ٛظ يغهظ رؾشٚش يغهخ انكهٛخ  -

 2118عضٕ انهغُخ انعبيخ نؾشاء كزت انًعشل انذٔنٗ نهكزبة  -

 2118عضٕ اعذاد ٔيشاععخ انخطخ انجؾضٛخ نهغبيعخ  -

 2118نًؾبسكخ فٙ اعذاد يهل يغهخ انكهٛخ نهؾصٕل عهٗ يعبيم انزبصٛش انعشثٗ ا -

 2118عضٕ نغُخ اعذاد انخطخ انجؾضٛخ نهغبيعخ   -

 .2119يُغ  عب ضح انزًٛض انؾكٕيٙ  -

 عقذ َذٔاد ثقطبع ئداسح انعالقبد انضقبفٛخ: (16
 

بصشح، األسثعبء عقذ َذٔح ثعُٕاٌ "رطٕٚش يُبْظ انشٚبهٛبد ٔ انعهٕو فٙ هٕء االرغبْبد انًع -

 ( ، كهٛخ انزشثٛخ.5، ثًذسط ر13/4/2116

عقذ َذٔح  ثبنًؾبسكخ يع نغُخ انزشثٛخ ثبنًغهظ األعهٗ نهضقبفخ ثعُٕاٌ: "انزشثٛخ ٔقٛى انزقذو"،  -

 و ثفُذا انغبيعخ28/4/2116انخًٛظ

عقذ َذٔح ثبنزعبٌٔ يع ساثطخ انزشثٍٕٚٛ انعشة ثعُٕاٌ "َؾٕ يإؽشاد عهًٛخ ٔيٕهٕعٛخ نغٕدح  -

و، ثًذسط 28/12/2116ٔرقٛٛى انًغالد ٔ انجؾٕس انعهًٛخ انًُؾٕسح ثبنهغخ انعشثٛخ، األسثعبء 

 ( ثكهٛخ انزشثٛخ.4ر

عقذ َذٔح ثبنزعبٌٔ يع انًغهظ األعهٗ نهضقبفخ ثعُٕاٌ "انزعهٛى انفُٙ فٙ هٕء صقبفخ انًغزًع" ،  -

 و.4/5/2116انخًٛظ 

ُٕاٌ "رطٕٚش يُبْظ ٔ طشا رذسٚظ انهغخ عقذ َذٔح ثقغى انًُبْظ ٔطشا انزذسٚظ ثبنكهٛخ ثع -

 و ثفُذا انغبيعخ.11/4/2117اةَغهٛضٚخ ٔثؾٕصٓب نألغشال انخبصخ ٔانًغزًع" ، انضالصبء 

 

 و 2119اةعٓبيبد فٙ فزشح عًبدح كهٛخ انزشثٛخ يُز  (17
 

 رطٕٚش ال ؾخ انكهٛخ انذاخهٛخ نًشؽهخ انهٛغبَظ ٔانجكبنٕسٕٚط. -

 ؽهخ انذساعبد انعهٛب.رطٕٚش ال ؾخ انكهٛخ انذاخهٛخ نًش -

 ( ثبنكهٛخ.2(، ر1رغذٚذ ٔرطٕٚش يذسط ر -

 رغذٚذ ٔرطٕٚش خًظ يعبيم انكًٛٛبء ٔانفٛضٚبء ٔاألؽٛبء ثبنكهٛخ. -
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 ئَؾبء يعًهٍٛ نهزذسٚظ انًصغش ثبنكهٛخ. -

 ئَؾبء يعًهٍٛ نهصٕرٛبد ثبنكهٛخ. -

 ئَؾبء يعًم عهى انُفظ انزشثٕ٘ ثبنكهٛخ. -

 ئَؾبء يعًم انغغشافٛب ثبنكهٛخ. -

 ٚش أعٓضح انؾبعت اٜنٙ فٙ يعًهٙ انؾبعت ثبنكهٛخ.رؾذ -

 اعزكًبل رطٕٚش يكزجخ انكهٛخ ٔئهبفخ يكٛفبد. -

( فٙ رقٛٛى انًغالد انصبدس 7( يٍ ر7ؽصٕل يغهخ انكهٛخ عهٗ يعبيم انزأصٛش انعشثٙ ٔدسعخ ر -

 يٍ انًغهظ األعهٗ نهغبيعبد.

 ( يقعذ نهطالة ثأدٔاس انكهٛخ انخًغخ.81عًم ر -

 ( كٕنذٚشاد يٛبِ نهؾشة ثبألدٔاس انًخزهفخ ثبنكهٛخ.8ع ثعذد رانؾصٕل عهٗ رجش -

 عًم صٛبَخ يزكبيهخ نكم يقبعذ ٔرشاثٛضاد االيزؾبَبد ثبنكهٛخ. -

عًم صٛبَخ يزكبيهخ نغًٛع انكشاعٙ ٔانذٔانٛت ٔانًكبرت انخبصخ ثًكبرت انغبدح أعضبء ْٛئخ  -

 انزذسٚظ ٔانًٕففٍٛ ثبنكهٛخ.

( عًٕد 28( أؽٕال صسع، ٔر4( ثشعٕنخ ٔر28ئهبفخ عذد ر رطٕٚش انًٕقع انعبو ثبنكهٛخ، يع -

ئَبسح ثبنًٕقع، ٔرغذٚذ عٕس انكهٛخ يٍ انذاخم ٔانخبسط، ٔعًم ثٕاثبد رزُبعت يع طجٛعخ ْزا 

 انزطٕٚش ٔانزغذٚذ، ٔئَؾبء أسهٛبد اةَزشنٕي ثًذاخم انكهٛخ.

 أكغظ ثُٕٚذ. 28فب٘ رغطٙ عًٛع أدٔاس انكهٛخ ٔعذد -ئَؾبء ؽجكخ ٔا٘ -

 قذو ثجشَبيغٍٛ نهؾصٕل عهٗ انغٕدح رانزبسٚخ ٔانغغشافٛب(.انز -

 و2121 -2121ؽصٕل انكهٛخ عهٗ انًغزٕٖ األٔل فٙ انزًٛض انجٛئٙ ثبنعبو انغبيعٙ  -

انًؾبسكخ عجش يشكض رعهٛى انكجبس فٙ يؾشٔع انزعبقذ انؾش نًؾٕ األيٛخ ثًؾبف خ انًُٕفٛخ،  -

 و.2122انًصشٚخ فٙ دٔسح ُٚبٚش  ٔؽصٕل انغبيعخ عهٗ انزشرٛت انخبيظ ثٍٛ انغبيعبد

 و2121 -2121ؽصٕل انكهٛخ عهٗ انًغزٕٖ األٔل فٙ اعزقجبل انطالة ثبنعبو انغبيعٙ  -

م  2122( نغُخ  586رى صذٔس قشاس انغٛذ س ٛظ عًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ سقى ر  - ثزعُٛٗ َب جب

غٍ انقبََٕٛخ نش ٛظ عبيعخ انًُٕفٛخ نؾئٌٕ خذيخ انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ ؽزٗ ربسٚخ ثهٕغ ان

 و .  16/9/2126انًقشسح ةَزٓبء انخذيخ فٗ 

 


