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 أ.ر/ عٝز عبزايــٛاطز ع٢ً رصٜٚؿ
 املعًَٛاخ ايؾدق١ٝ  

 

 /  ًَٟٛ، املٓٝا، َقض 1967ٜٓاٜض  10

ــ   ــ١ ا ْــ ــزصٜػ ايً ــ ــل ثــ ــاٖص ٚرضا٥ــ ــجاس املٓــ  شًٝظ١ٜ.ـأعــ

ٚعُٝــز ,عــااكا،  َــزٜض اانارةٝــ١ املٗٓٝــ١ يًُعًُــ   قــض

 جباَع١ املٓٝا طايًٝا. نًٝيت ايرتا١ٝ ٚايرتا١ٝ يًطفٛي١ املبهض٠
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 س١ٗ ايجعًِٝ ايجاصٜذ ايجدقك ايؾٗار٠ ّ

ــ١  1 ــاْػ ابرات ٚايرتاٝـ  يٝغـ

ــزا   ــز ســـ ــزٜض سٝـــ  اجكـــ

 ٚ ااٍٚ ع٢ً ايزفع١

 ن١ًٝ ايرتا١ٝ 1988 شًٝظ١ٜـي ١ إْ

 ساَع١ املٓٝا

 راًّٛ خال يف ايرتا١ٝ 2

 )ْعاّ ايعاَ (

 ن١ًٝ ايرتا١ٝ 1991 شًٝظ١ٜـي ١ إْ

 ساَع١ املٓٝا

 ملاسغجريا 3

أدض اعجدزاّ اعٓٛإ : " 

اضْاَص ثزصٜيب يف َٗاصاخ 

ايرتااط ٚايجُاعو ع٢ً 

انجغات ٚاعجدزاّ رالت 

ؽعب١ ايً ١  –ايفضق١ااٚىل 

 –شًٝظ١ٜ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ـاإلْ

 املٓٝا هلشٙ املٗاصاخ ". ١ساَع

َٓاٖص ٚرضم 

ثزصٜػ ايً ١ 

 شًٝظ١ٜـاإلْ

 ن١ًٝ ايرتا١ٝ 1994

 ساَع١ املٓٝا

اٙ ايفًغف١ يف ايرتا١ٝ رنجٛص 4

أدض اعجدزاّ رضٜك١ اعٓٛإ  " 

رصاع١ اذتاي١ يف ايجزصٜػ 

ع٢ً ث١ُٝٓ َٗاصخ ايجفهري 

ز ٚا جتاٖاخ يز٣ قايٓا

 ".ايطالت املقضٜ 

َٓاٖص ٚرضم 

ثزصٜػ ايً ١ 

 شًٝظ١ٜـاإلْ

ساَع١ اٝجغربض اٛ ١ٜ  2001

اايٛ ٜاخ  –آغًفاْٝا 

 املجظز٠ ااَضٜه١ٝ
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اّ زتــــا خ ا ٖجُــــ

 اانارة١ٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعٌُ اانارةٞ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممصاامىواعممع اا ىجنمااج جىعااموضىموتااورجتىوملىاعوماامىاعتاايىهمااتىمتخهوه ااجىوتن و هى
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 ايجاصٜذ املز٠ املهإ ايٛظٝف١ ّ

 1994طج٢  1988 عٓٛاخ 6 ساَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتا١ٝ  َعٝز اكغِ املٓاٖص 0

 1994 عٓٛاخ 6 ساَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتا١ٝ  َزصؼ َغاعز اكغِ املٓاٖص 0

 2001  ساَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتا١ٝ  َزصؼ اكغِ املٓاٖص 3

 2004اىل 2002 عٓج  ساَع١ املًو فٝقٌ –١ٝ ايرتا١ٝ نً أعجاس َغاعز اكغِ املٓاٖص 4

اَع١ ايغًطإ اه١ًٝ ايرتا١ٝ س أعجاس َغاعز اكغِ املٓاٖص 5

 عًط١ٓ عُإ. -قااٛؼ
  

أعجاس َغاعز اكغـِ املٓـاٖص    6

 ٚرضم ثزصٜػ

   ساَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتا١ٝ 

  عٓٛاخ 4 ساَع١ ايطا٥ف –ن١ًٝ ايرتا١ٝ  س اكغِ املٓاٖصاأعج 7

 2012ااضٌٜ  ساَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتا١ٝ س اكغِ املٓاٖصااعج  
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 اييت ايٛظا٥ف

 ثكًزٖا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موااضىاعوئااجلتىاعتاايىذااععت جىمااموضىاع ولااجتىواعمااماموىاعدوعواا ىاعمموعاا ىماانىاعو جعاا ىىىى
ىاعدوعو ىععتنمو :ىى

    ازصسـ١ ْا٥ـة ص٥ـٝػ     َزٜض اانارة١ٝ امل١ٝٓٗ يًُعًُ  دتُٗٛص١ٜ َقـض ايعضاٝـ١ ايغـاال(

 .ساَع١(

 هٛ طايًٝاخبري  ٓع١ُ ايْٝٛغ. 

            ٞستهِ يإلْجـاض ايعًُـٞ يًرتقـٞ يزصسـ١ أعـجاس َغـاعز ٚأعـجاس ايجااعـ١ يًُشًـػ ااعًـ

 جباَعاخ َقض ٚ ااصرٕ ٚايغعٛر١ٜ ٚايهٜٛح ٚايبظضٜٔ.

  ا١٦ٝٗ َغجؾاص يًرباَص ايجع١ًُٝٝCARE  َضنظ ايجطـٜٛض ايرتاـٟٛ    -ايزٚي١ٝEDC (   َؾـضٚ  املـزاصؼ

 (.ا٢ٓ عٜٛف –ايفّٝٛ  –افعاخ املٓٝا ادتزٜز٠ ايشٟ اعجٗزف جتٜٛز ايجعًِ  ظ

 ــبري ــٟٛ  خــــ ــظثضاــــ ــٟٛ   ضنــــ ــٜٛض ايرتاــــ ــّٛ  -ايجطــــ ــ١ ايفٝــــ ــض –ستافعــــ  َقــــ

أرا٤ َعًُ  املضط١ً ا اجزا١ٝ٥ نؾضان١ ا  ٚطاص٠ ايرتا١ٝ ٚايجعًِٝ يجظغ  اضْاَص ايجطٜٛض ايجااع 

 ٚاملع١ْٛ ااَضٜه١ٝ.

 ًٝاْاَص ثطٜٛض ايجعًِٝ املقضٟ ٚثُٓٝجِٗ ََغجؾاص ثضاٟٛ يرب ٓٗ (ERP) 

اإلؽضاف ع٢ً إعزار اضاَص ثزصٜبٝـ١ ٚثٓفٝـشٖا َٚجااعجٗـا يف ايغـبع ستافعـاخ املغـجٗزف١ َـٔ قبـٌ         ) 

)اضْاَص ؽـضان١ اـ  ٚطاصثـٞ ايجعًـِٝ ايعـايٞ ٚايرتاٝـ١ ٚايجعًـِٝ         ERPاضْاَص ثطٜٛض ايجعًِٝ املقضٟ 

 .(اذتنا١ْ ٚطج٢ ادتاَع١ٚاملع١ْٛ ااَضٜه١ٝ ، ٚاعجٗزف ايربْاَص مجٝع َضاطٌ ايجعًِٝ يف َقض َٔ 

 اضْـاَص  )  جعًِٝ/ ثطٜٛض نًٝـاخ ايرتاٝـ١  قـض   اربْاَص ثطٜٛض اي اعجؾاصٟ را٥ِ يجطٜٛض نًٝاخ ايرتا١ٝ

اعـجٗزف آـا٤ ؽـضان١ اـ  نًٝـاخ ايرتاٝـ١ اادتاَعـاخ املقـض١ٜ ٚاـ  ٚطاص٠ ايرتاٝـ١ ٚايجعًـِٝ " املــزاصؼ "            

 .(اَع١ اٝجغربض َٚٝجؾشإ اأَضٜهاٚايجٓغٝل ا  ٖؤ ٤ ايؾضنا٤ ٚا  نًٝاخ ايرتا١ٝ جب

 َٕضاسع َٚكٌِٝ خاصسٞ َعجُز َٔ قبٌ ادتاَع١ ا َضٜه١ٝ آًز 

 2008اضاَص ا عجُار ٚمُإ ادتٛر٠ يًُضاطٌ قبٌ ادتاَع١ٝ  قض خبري 

    ايطـا٥ف ااملًُهـ١ ايعضاٝـ١    جباَعـ١   عنٛ ايًش١ٓ ايزا١ُ٥ يجطٜٛض املٓـاٖص ٚارتطـط ايزصاعـ١ٝ

 ايغعٛر١ٜ

 ساَع١ ايطا٥ف ااملًُه١ ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜ ١ُ٥ يجطٜٛض املعاٜريعنٛ ايًش١ٓ ايزا 

 ايطا٥ف ااملًُه١ ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜجباَع١  عنٛ ايًش١ٓ ايزا١ُ٥ يًجدطٝط ا عرتاثٝش٢ 

  (  َـــزصت اربْـــاَص إعـــزار املـــزصاTOT)  (َٞؾـــضٚ  ايطـــضم املؤرٜـــ١ إىل ايجعًـــِٝ ايعـــاي 

  (Pathways). 

 َٝزصت اربْاَص ايضٜار٠ ايٓغا٥ (  ١ يف إعزار املزصاTOT)  ظافع١ املٓٝا 

 )املؾضف ايعاّ ع٢ً َزصع١ ايٌٓٝ ايجااع١ يقٓزٚم ثطٜٛض ايجعًِ اض٥اع١ ايٛطصا٤ )املٓٝا. 

 ٞ2015/ 2014ايعاّ ادتاَعٞ  -املٓٝا جباَع١  مت ثضؽٝظٞ يألعجاس املذاي 

 " ـ   مت ثضؽٝظٞ ملٓقة " َزٜض أٍٚ إراص٠ ايرتا١ٝ   ١ ٚايعًـّٛ ٚايذكافـ١ اجـْٛػ   املٓع١ُ ايعضاٝـ١ يًرتاٝ

 (. 2012) ٚمت ٚفل ا عالٕ يعاّ 

   ص٥اع١ ساَع١ املٓٝا صؽح ملٓقة. 

 .ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتا١ٝ يؾ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت 

  2018ّعُٝزًا يه١ًٝ ايرتا١ٝ يًطفٛي١ املبهض٠. 

 ًٝ2019ّ اكضاص مجٗٛصٟ ١ـــــايرتا١ٝ ــــعُٝزًا يه. 

 ُ2019ّ ساَع١ املٓٝا –  ١ ايْٝٛٝغهٛ ابريٚخاملٓغل اإليهرتْٚٞ ا قًُٝٞ ملٓع. 
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 ارترباخ امل١ٝٓٗ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ إعـزار ٚثٓفٝـش َجااعــ١ أنذـض َــٔ     .1 ( ٚصؽـ١ عُــٌ ثزصٜبٝـ١ يًُعًُــ    300) ا١٥دالدــ

ٚاملٛسٗ  ٚقٝاراخ ايجعًِٝ يف مجٝع أحنا٤ مجٗٛصٜـ١ َقـض ايعضاٝـ١ َـٔ خـالٍ عًُـٞ       

 نُغجؾاص فين اربْاَص ثطٜٛض ايجعًِٝ املقضٟ . )َغجٓزاخ ٚؽٗاراخ حتح ايطًة(.

رـالت املاسغـجري ٚايـزنجٛصاٙ ختقـك     َـٔ   (250) َٔ/ َٓاقؾـ١ أنذـض  اإلؽضاف عًـ٢   .2

ـ     شًٝظ١ٜ ٚايجدققـاخ ساخ ايقـ١ً ٚصٜـاض اارفـاٍ     ـَٓاٖص ٚرـضم ثـزصٜػ ايً ـ١ اإلْ

 .يف ساَعاخ َقض ٚعًط١ٓ عُإ ٚاملًُه١ ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜ ٚخالف٘

 يًُعًُ  ٚاملٛسٗ  ايرتاٜٛ . ااملًُه١ ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜخرب٠ يف عكز ٚصـ عٌُ )خاصض ايٛرٔ(  .3

خرب٠ يف ثقُِٝ ٚثٓفٝش َكضصاخ ثـزصٜػ ايً ـ١ اإليًٝظٜـ١ نً ـ١ أسٓبٝـ١ أٚ نً ـ١        .4

 دا١ْٝ َٔ خالٍ ثزصٜغٞ نُٓجزت اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ جباَع١ املٓٝا.

خرب٠ يف ثزصٜػ َكضصاخ ايرتمج١ ٚايكٛاعز ٚاحملارد١ ٚاملكاٍ ٚإعـزار َكـضصاثِٗ ، ٚسيـو َـٔ خـالٍ       .5

 ساَع١ املٓٝا ، ٚيز٣ اعض ايهجة اييت مٍت ْؾضٖا يف ٖشٙ اجملا خ. –جزااٞ يًعٌُ اه١ًٝ اايغٔ اْ

خرب٠ رًٜٛـ١ يف اإلؽـضاف عًـ٢ رـالت ايرتاٝـ١ ايعًُٝـ١ ٚثطٜٛضٖـا  قـض ٚااملًُهـ١           .6

ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜ ،ٚ عًط١ٓ عُإ ٚأًٜنا خرب٠ اأعايٝة ثطـٜٛض أرا٤ ايطـالت اايرتاٝـ١    

 ًٞ ناعجؾاصٟ ثطٜٛض نًٝاخ ايرتا١ٝ اربْاَص ثطٜٛض ايجعًِٝ.ايع١ًُٝ َٔ خالٍ عُ

يطالت املاسغجري ٚايـزنجٛصأُٖ خـالٍ اْجـزااٞ  ضنـظ      TOEFLخرب٠ يف ثزصٜػ .7

 ثزصٜػ ايً اخ جباَع١ املٓٝا.

 خرب٠ يف ايرتمج١ ايفٛص١ٜ يًُؤمتضاخ ايرتا١ٜٛ ٚٚصـ ايعٌُ. .8

 خرب٠ يف اراص٠ ادتًغاخ ٚمته  املجزصا  َٔ َٗاصاثٗا. .9

 .(2016ْٛفُرب  22 – 21. املؾاصن١ ف٢ َؤمتض اذتٛاص اجملجُع٢ ايش٣ اْعكز حتح صعا١ٜ ص٥اع١ ايٛطصا٤ )10

. املؾاصن١ اٛصق١ عٌُ ف٢ َؤمتض ايج١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ف٢ املٝظإ حتح صعا١ٜ ن١ًٝ ثضاٝـ١ ساَعـ١   11

 .(2016رٜغُرب  17ع  مشػ ) 

اااصرٕ اعٓٛإ " َأعغ١ ايج١ُٝٓ امل١ٝٓٗ: املٝظ٠  . املؾاصن١ اٛصق١ عٌُ ف٢ املؤمتض ايزٚيٞ اا12ٍٚ

 (.2018ايجٓافغ١ٝ" )أاضٌٜ 

. املؾاصن١ ندبري اايْٝٛغهٛ اجكـزِٜ ٚصقـ١ عُـٌ اعٓـٛإ " َجطًبـاخ إعـزار َعًـِ ايكـضٕ         13

 .(2018اذتارٟ ٚايعؾضٜٔ" )ٜٓاٜض 

ًِٝ ٚٚطاص٠ ا ثقـا خ  . ؽاصى ف٢ ايعزٜز َٔ ايًشإ ايٛطاص١ٜ يًجعًِٝ ايعايٞ ٚٚطاص٠ ايرتا١ٝ ٚايجع14

، نُا ؽاصى ف٢  2018ٚطيت  2016ف٢ ٚمع َكرتطاخ يجطٜٛض ايجعًِٝ ادتاَعٞ ٚقبٌ ادتاَعٞ َٔ 

 ٚمع ْعاّ ايبٛنًٝح يجطٜٛض ْعاّ ايذا١ْٜٛ ايعا١َ ادتزٜز .

ثطٜٛض يٛا٥ح نًٝيت ايرتاٝـ١ ٚايرتاٝـ١ يًطفٛيـ١ املبهـض٠ ملـضطًيت ايبهـايٛصٜٛؼ ٚايزصاعـاخ         -15

 .ّ(2019) ٜٓاٜض  يغاعاخ املعجُز٠ايعًٝا ٚفل ا

  ؤمتض ايعًُــٞ ايذايــر يهًٝــ١ ايرتاٝــ١ يًطفٛيــ١ املبهــض٠ًُــي ا ؽــضاف ٚايجٓعــِٝ ٚاإلعــزار  -16

آفام َغجكب١ًٝ إلعٗاَاخ نًٝـاخ ايرتاٝـ١ يًطفٛيـ١    حتح عٓٛإ " (2019َاصؼ  27جباَع١ املٓٝا )

 . املبهض٠ يف خز١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ"
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ٚايكـزصاخ   املٗاصاخ

 ايؾدق١ٝ :

 

 

 

 

 :ايعنٜٛاخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُؤمتض ايعًُٞ اذتـارٟ عؾـض "ايـزٚيٞ ايذـاْٞ" يهًٝـ١ ايرتاٝـ١       يً ا ؽضاف ٚايجٓعِٝ ٚاإلعزار  -17

 . "ثطٜٛض ايجعًِٝ ٚآا٤ ا ْغإ املعافضحتح عٓٛإ " (2019 أاضٌٜ 24) املٓٝا جباَع١ 

ايـشٟ   (GFHS 2019)املٓجز٣ ايعاملٞ ا ٍٚ يًجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظـر ايعًُـٞ   يف املؾاصن١  -18

ٌ  6إىل  4َـٔ   أقِٝ خالٍ ايفرت٠ صعاٜـ١  حتـح   افٓـزم املاعـ١ اايعافـ١ُ اإلراصٜـ١ ادتزٜـز٠       أاضٜـ

 .ص٥ٝػ ادتُٗٛص١ٜ فدا١َٚثؾضٜف 

 َٗاصاخ ايً ١:

 .إسار٠ ثا١َ يً ١ ايعضا١ٝ 

 ْشًٝظ١ٜ.ـإسار٠ ثا١َ يً ١ اإل 

 صاخ اذتاعة ابيَٞٗا. 

 

 

 يجطٜٛض ايجعًِٝ . 2597ه١ً اكضاص ص٥ٝػ زتًػ ايٛطصا٤ صقِ عنٛ ايًش١ٓ املٍؾ .1

عنٛ دت١ٓ ا عزار ملؤمتض ثطٜٛض ٚطاص٠ ايرتا١ٝ ٚايجعًِٝ املؾهٌ اكضاص ص٥ٝػ زتًػ ايـٛطصا٤ عـبجُرب    .2

2016 . 

/  2016ٝاص َعإٚ ايٛطٜض اض٥اع١ َعاىل ٚطٜض ايرتا١ٝ ٚايجعًِٝ عنٛ اخجٝاص قٝاراخ ايجعًِٝ ٚدتإ اخج .3

2017 . 

عنٛ دت١ٓ َهافظ١ اي ؿ ا يهرتْٚٞ ٚٚمع ْعاّ سزٜز  َجظاْاخ ايذاْٜٛـ١ ايعاَـ١ اكـضاص َـٔ      .4

 ص٥ٝػ ادتُٗٛص١ٜ .

 .ّ 2016اٛطاص٠ ايرتا١ٝ ٚايجعًِٝ اكضاص ايٛطٜض  عنٛ ايًش١ٓ ايعًٝا ملهافظ١ ايفغار .5

ٞ َعاٜري ايكبٍٛ اادتاَعاخ اٛطاص٠  ايجعًِٝ ايعاىل اض٥اع١ َعاىل ٚطٜض ايجعًِٝ عنٛ دت١ٓ ٚمع  .6  ايعـاي

2016/2017 ّ. 

 .ّ 2016 ايعايٞعنٛ ايًش١ٓ ايعًٝا يجطٜٛض نًٝاخ ايرتا١ٝ اض٥اع١ َعاىل ٚطٜض ايجعًِٝ   .7

 عنٛ زتًػ اراص٠ ْار٣ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايجزصٜػ جباَع١ املٓٝا اكضاص َٔ ص٥ٝػ ادتاَع١ .8

 ػ أَٓا٤  ظافع١ املٓٝا اايجعٝ  َٔ قبٌ َعاىل احملافغ.عنٛ زتً .9

 عنٛ يف مجع١ٝ ايكضا٠٤ ٚاملعضف١ جباَع١ ع  مشػ.  .11

 عنٛ آكاا١ املعًُ  املقض١ٜ. .11

 عنٛ ايًش١ٓ ايجٓغٝل يًجكِٜٛ ٚاملجااع١  ظافع١ املٓٝا. .12

 عنٛ جبُع١ٝ ْٗن١ َقض ايج١ُٜٛٓ.  .13

 خ ايزصاع١ٝ جباَع١ ايطا٥ف.عنٛ ايًش١ٓ ايزا١ُ٥ يجطٜٛض املٓاٖص ٚاملكضصا .14

 .2015ّ/  2014عنٛ دت١ٓ ثطٜٛض ايًٛا٥ح ايزصاع١ٝ جباَع١ املٓٝا  .15

 .2015ّ/ 2014عنٛ زتًػ اراص٠ دت١ٓ ايجكِٜٛ ٚا َجظاْاخ جباَع١ املٓٝا  .16

 .ّ 2015ص٥ٝػ دت١ٓ اخجٝاص آَا٤ ايهًٝاخ جباَع١ املٓٝا )اكضاص ص٥ٝػ ادتاَع١ ( يعاّ  .17

 ٜ  ايعضت .عنٛ جبُع١ٝ صااط١ ايرتاٛ .18

 عنٛ زتًػ إراص٠ ْارٟ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايجزصٜػ ااملٓٝا. .19

 .عنٛ ايًش١ٓ ايعًٝا ملضنظ مُإ ادتٛر٠ جباَع١ املٓٝا  .21

 .2018ّايؾضيف يًُٓع١ُ ايزٚي١ٝ "ثعًِٝ اال طزٚر" ايهٓز١ٜ يًجعًِٝ ٚايج١ُٝٓ امل١ٝٓٗ  ايض٥ٝػ .21

 عنٛ دت١ٓ قطا  ايزصاعاخ ايرتا١ٜٛ. .22

 بهض٠ .عنٛ دت١ٓ قطا  ايطفٛي١ امل .23
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خ ايجزصٜب١ٝ ايزٚصا

ٚايج١ُٝٓ ايبؾض١ٜ 

 ١.ـٚاملٗٓٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ٛصاخ ــاملٓؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2016( اأنارة١ٝ ْافض ايعغهض١ٜ 17رٚص٠ إعزار ايكار٠ صقِ ) .1

 (1/2009َٗاصاخ اإلثقاٍ ف٢ أمناط ايجعًِٝ املدجًف١ ) .2

 (1/2009ثٓعِٝ املؤمتضاخ ايع١ًُٝ ) .3

 (1/2009إراص٠ ايفضٜل ايبظذٞ ) .4

 (2/2009أخالقٝاخ ايبظر ايعًُٞ)  .5

 (2/2009ايعضض ايفعاٍ ) .6

 (6/2005زصٜػ)اإلجتاٖاخ اذتزٜذ١ ف٢ ايج .7

 (1/2006ث١ُٝٓ آرات ٚأخالقٝاخ امل١ٓٗ ) .8

 (2/2006ادتٛاْة ايكا١ْْٝٛ اادتاَعاخ ) .9

 (2/2006رٚص٠ ثقُِٝ املكضص ) .10

 (6/2006) ث١ُٝٓ َٗاصاخ ايجزصٜػ ايفعاٍ .11

 (2/1994)أفٍٛ ايجزصٜػ  .12

 (7/2017) اإلراص٠ ادتاَع١ٝ .13

 

 

ىأوماقىرممىتمىنذمهجىهممىاعد توماه:

ش١ً ع١ًُٝ أَضٜه١ٝ ثغـ٢ُ " ًَدقـاخ ٚخًفٝـاخ َعًَٛاثٝـ١     ٚصق١ عٌُ مٍت ْؾضٖا   .1

َٚٓعُـ١ ايْٝٛٝغـٝف ، ٖٚـ٢ عُـٌ      ٢ٖٚUNICEF زت١ً ممٛي١ َٔ ساَع١ اٝجغـربض  

 َؾرتى َع أطز ااعاثش٠ ااَضٜهإ " ر. عجٝفٔ نٛطٍٜٛ ". )اافٌ حتح ايطًة(.  

ٚصق١ عٌُ اعٓٛإ : "اعجدزاّ رضٜك١ رصاع١ اذتايـ١ عًـ٢ ثُٓٝـ١ ا جتاٖـاخ ٚايـجفهري       .2

ايٓاقز يز٣ ايطالت املقضٜ " مٍت ْؾضٖا يف املؤمتض ايغٟٓٛ احباز رالت ايزصاعاخ ايعًٝـا  

CGSE  2001يف َاصؼ. 

ىتمىنذمهجىمودىاعحصومىرعىىدمج ىاعد توماه:محوثى

دام الحاسوب والفٌدٌو التعلٌمً فيً تنمٌية " أثر استخدام برنامج تعلٌمً باستخ .1
المهارات األساسٌة الالزمة لتعلم الحيرو  واألرايام واألصيوات أللفيال ميا ابيل 

جامعةة لةي   –. مجلة البحث في التربيةة عللةا الة .  . ةليةة التربيةة المدرسة "
 (  2003)ي اير  33-1( . العدد الثالث . ص16شم  . مجلد )

المباشر والغٌر مباشر فً تدرٌس بعض اسيتراتٌجٌات  " تأثٌر استخدام المدخل .2
التفاوض للمعنى للالب الفراة الرابعة للغية اننجلٌزٌية  بكلٌية التربٌية بيالوادي 
الجدٌد عليى اسيتٌعابهم لهياال االسيتراتٌجٌات واتجاهياتهم نحيو اللغية اننجلٌزٌية 

جامعةة  –ة . مجلةة البحةث فةي  التربيةة عللةا الة .  . ةليةة التربيةكلغة أجنبٌية "
 (2003)أبريل  22-1( . العدد الرابع . ص16الم يا . مجلد )
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" أثيير اسييتخدام الملخصييات الاصصييٌة المتادميية فييً تييدرٌس بعييض الاصيي   .3
الاصييٌرا الصييعبة علييى تنمٌيية الفهييم والسييرد الاصصييً لييد  تالمٌييا المرحليية 

 –يةةة . مجلةةة الاةةراال عالمعرفةةة . ةليةةة الترب"االبتدائٌيية او  التحصييٌل الميينخفض 
 ( .2003)ديسمبر  21-51. ص 22( العدد 16جامعة لي  شم  الااهرل . مجلد )

" فعالٌة استخدام برنامج تدرٌبً اائم على النشال التمثٌلً المبتكر فً تنمٌية بعيض  .4
مهارات التعبٌر الكتيابً واألداء اللغيوي واالتجياال  نحيو اللغية اننجلٌزٌية ليد  ليالب 

. دراسةا  فةي الم ةاه  . ةليةة التربيةة  عربٌة السيعودٌة "المدارس األهلٌة بالمملكة ال
 (2004( )يعليع 25الااهرل . لدد ) –جامعة لي  شم  رعةسى 

" تأثٌر استخدام برنامج ُمعد بلرٌاية المهيام فيً تنمٌية اكتسياب مهيارات كتابية  .5
. المةتتمر لد  لالب الفراة األولى بكلٌية التربٌية جامعية المنٌيا" الفارا الجدلٌة

 (2006أبريل ) 5-3جامعة الم يا ج.ا.ع .  –لي الثالث بةلية األلس  الدع

" فعالٌيية تسييتخدام برنييامج تييدرٌبً فييً الاييراءا الحييرا اييائم علييى اسييتراتٌجٌة  .6
"مسائلة المؤل " فً تنمٌة بعض مهارات الكفاءا اللغوٌة والتفكٌر  االبتكاري 

جامعةة  –ةليةة التربيةة  . مجلةة الاةراال عالمعرفةةلد  تالمٌا المرحلة االبتدائٌية"
 (.   22:41, ص ) 2002( ديسمبر  22الااهرل العدد ) –لي  شم  رعةسى 

" الملفييات انلكترونٌةييةة وأثرهييا علييى تنمٌيية التحصييٌل وانتجاهييات لييد  لييالب  .7
جامعةةة الم يةةا. المةةتتمر الةةدعلي  –المصةةريي ب بةليةةة التربيةةة الدراسييات العلٌييا "

 حضةارا ب : ن ةعا  اصتصةال بةي  الشةعع , مة  األعل لجامعة الم يةا ب حةعار ال
 (.221:242. ص) 2002(  عفمبر 5:3)

"برنامج ماترح فً تعلٌم الحرو  األبجدٌة باللغة اننجلٌزٌة اائم على الرسم وأثيرال  .8
فيييً تثيييراء اسيييلوب حيييل المشيييكالت ومهيييارات التفاعيييل  ٌييير اللفظيييً ليييد  األلفيييال 

مةتتمر العلمةي الحةادا عالعشةري  بع ةعا  . الجمعية المصرية للم اه  . الالتوحدٌٌن"
( يعليةةع 22:22تطةةعير الم ةةاه  الدراسةةية بةةي  الصةةالة عالمعاصةةرل فةةي ال.تةةرل مةة  )

 ( .5:1جامعة لي  شم , المجلد الرابع م  ) –( دار الضيافة 2002)

"تصور ماترح لتمكيٌن المعلميٌن الجيدد المتعاايدٌن ليبعض الوايت والمتفير ٌن  .9
. مجلةة تدرٌسيً وللنظير اليى التيدرٌس بمنظيور الخبيراء"من مهارات التفكٌير ال

 (.2010العدد الثا ي. أةتعبر ) 3المجلد  –جامعة الم يا  –ةلية التربية 

"ترجمة لبعض وثائق تلوٌر المنياهج والمايررات الدراسيٌة بجامعية  الليائ   .11
جامعةة ج ةع   -مجلة ةلية التربية بأسةعا .ودورهافً تحاٌق االعتماد التربوي"

 .2010دا. العدد الرابع عالعشرع . ديسمبر العا

"فعالٌة اسيتخدام برنيامج تثرائيً ماتيرح ايائم عليى الايراءا  وأثيرال فيً تنمٌية  .11
مهييارات  الكفيياءا اللغوٌيية  والتفكٌيير التحلٌلييً لييد  عٌنيية ميين لييالب المرحليية 

جامعةة لةي  شةم   –ةلية التربية  -. جمعية الم اه  الثانوٌة الموهوبٌن لغوٌاً"

 ا2011 , هرلالاا –
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 عــــاملضاس

 

 

 

 

 

 

 

"فعالٌة تيدرٌس وحيدا ماترحية فيً مبيادع اواعيد اللغية اننجلٌزٌية باسيتخدام  .12
لرٌايية الييتعلم المسييتند الييى المييخ علييى تكتسيياب وتسييتخدام لييالب الصيي  األول 

 )تح  ال شر(.الثانوي لاواعد اللغة اننجلٌزٌة وتنمٌة الدافعٌة اللغوٌة لدٌهم". 

الايراءا والكتابية ايائم عليى دوائير  "أثر تدرٌس برنيامج ماتيرح فيً أساسيٌات .13
التعلم فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة والتحصٌل فً اللغة االنجلٌزٌة لد  عٌنية 
مييين تالمٌيييا الصييي  الخيييامس االبتيييدائً مييين اوي صيييعوبات اليييتعلم فيييً اللغييية 

 ب ) تح  ال شر(.االنجلٌزٌة

 ادوار الحيييياد  والعشييييرٌن:وضييييو تصييييور ماتييييرح نعييييداد معلييييم الاييييرن   .14
 .(0101فبراٌر / راتٌجٌات،تحدٌات.الٌونسكو )،است

وراة عمل حول مأسسة التنمٌة المهنٌة "المٌزا التنافسٌة" بالمملكة األردنٌية  .15
 .0101الهاشمٌة أبرٌل 

جامعةةة  بفنييدق الماسيية )مييؤتمر كلٌيية التربٌيية( مييؤتمرورايية عمييل بالٌونٌسييٌ   .16
بةةا  الةة ةاا لةةي  شةةم  بالةةداد معلةةا التربيةةة للط.علةةة المبةةةرل فةةي ضةةعا متطل

 .اصصط الي عللعا المستابلب

" أدوار معلمة الارن الحادي والعشيرٌن الجدٌيدا لمرحلية رٌياض بع عا   بحث .71
بةةالمتتمر  األلفييال فييً ضييوء متللبييات اليياكاء االصييلناعً وعلييوم المسييتابل "

تلييوٌر ا تحةة  ل ةةعا  )2012أبريةةل  24العلمةةي الحةةادا لشةةر الةةدعلي الثةةا ي 
   .(المعاصر التعلٌم وبناء اننسان

عرنةةة لمةةل بةةالمتتمر ." اليياكاء االصييلناعً وعلييوم المسييتابل" بحةةث بع ةةعا   .71
تلييوٌر ا تحةة  ل ةةعا  )2012أبريةةل  24العلمةةي الحةةادا لشةةر الةةدعلي الثةةا ي 

   .(التعلٌم وبناء اننسان المعاصر

 Artificial Intelligence & Education A" بحةةةث بع ةةةعا   .71
Revolutionary Change  ."ل بةةالمتتمر العلمةةي الحةةادا لشةةر عرنةةة لمةة

تليييوٌر التعليييٌم وبنييياء اننسيييان ا تحةةة  ل ةةةعا  )2012أبريةةةل  24الةةةدعلي الثةةةا ي 
 المعاصر(. 

ىمذمورجتىمحثو ىمموع ى)ىمجعممع  ىاعوممو ىاعدوودو ى(ى:

" اضْاَص َكرتح يف ثعًِٝ ااصقاّ اذتغاا١ٝ قا٥ِ ع٢ً ايضعِ ٚأدض٠ عًـ٢ ثُٓٝـ١ ايكـزص٠     .1

 –زت١ً ن١ًٝ ايرتا١ٝ  فاعٌ غري ايًفعٞ يًطفٌ ايجٛطزٟ  اايطا٥ف"ع٢ً ا اجهاص ٚايج

 (.168 -117( ل ) 2010ساَع١ نفض ايؾٝذ ، ايعزر ايضااع، )

" ثضمج١ يبعض ٚدا٥ل ثطٜٛض املٓاٖص ٚاملكضصاخ ايزصاع١ٝ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ساَع١ ايطا٥ف :  .2

 (.2011".  ) حتح ايٓؾض خط٠ٛ ع٢ً رضٜل ا عجُار
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 ع جىحقوقىاعنذم:ى)األصومىتحتىاعهعب( تبىتمىنذمهجىو
 

 

 أٚ  : نجة مت ْؾضٖا اايً ١ ايعضا١ٝ

".  اايً ـ١ ايعضاٝـ١. راص ارتـٛاصطَٞ يًطباعـ١ ٚايٓؾـض.      "اختاس ايكضاص ٚثطبٝكاث٘ ايرتاٜٛـ١  .1

 ( .2010ااصرٕ. )

(. راص ارتــٛاصطَٞ 2011. )"ايجدطــٝط ا عــرتاثٝشٞ ٚاإلفــالح املجُضنــظ طــٍٛ املزصعــ١"  .2

 يٓؾض. ااصرٕ.يًطباع١ ٚا

ايٓؾض. ااصرٕ، ) "رضا٥ل ثزصٜػ ايعارٜ  ٚايفا٥ك " .3  (.2011.  راص ففا٤ ا صرٕ  يًطباع١ٚ 

 (. ) َؾرتى(2015) حتح ايٓؾض "املٓاٖص ايزصاع١ٝ ٚاإلعجُار ايرتاٟٛ". .4
 

. راص "اجتاٖاخ طزٜذ١ يف رضا٥ل ٚ اعرتاثٝشٝاخ ايجزصٜػ: خطـ٠ٛ عًـٞ رضٜـل ايجطـٜٛض"     .5

 (.2011باع١ ٚايٓؾض. عُإ، ااصرٕ، ) ففا٤ ا صرٕ  يًط

. راص ففا٤ ا صرٕ  يًطباع١ ٚايٓؾض. عُإ "فعٛااخ ايجعًِ ايُٓا١ٝ٥ َٚكرتطاخ عالس١ٝ" .6

 (2012، ااصرٕ، ) 

. )َؾـرتى(. راص فـفا٤ ا صرٕ  يًطباعـ١    "عًِ ْفػ: أرفايٓا سٟٚ اإلطجٝاساخ ارتافـ١"  .7

 (2012ٚايٓؾض. عُإ ، ااصرٕ، ) 

. راص فـفا٤ ا صرٕ  يًطباعـ١ ٚايٓؾـض.    ١ َٚؤعغاخ ايجٓؾ١٦ ا سجُاع١ٝ""ايرتا١ٝ ااعضٜ .8

 (2012عُإ ، ااصرٕ، ) 

. )َؾرتى( ايزاص املٓٗش١ٝ يًٓؾض ٚايجٛطٜع، "رضا٥ل ٚاعرتاثٝشٝاخ ثزصٜػ ايف٦اخ ارتاف١" .9

ٍُإ ، ااصرٕ،   .2015ع

ٍُـإ ، ااصرٕ،   . ) َؾرتى( ايزاص املٓٗش١ٝ يًٓؾـض ٚايجٛطٜـع،  "ايجزصٜػ ٚايجزصٜػ املق ض" .11 ع

2015. 

. )َؾرتى( ايزاص 2". ط ايجدطٝط ا عرتاثٝشٞ ٚرٚصٙ يف اإلفالح املجُضنظ طٍٛ املزصع١" .11

ٍُإ ، ااصرٕ،   .2015املٓٗش١ٝ يًٓؾض ٚايجٛطٜع، ع

ٍُإ "ٖٓزع١ ايكٝار٠ ايرتا١ٜٛ ٚ دكاف١ ايج ٝري" .12 . )َؾرتى( ايزاص املٓٗش١ٝ يًٓؾض ٚايجٛطٜع، ع

 .2015، ااصرٕ، 

 شًٝظ١ٜـٝا : نجة َٓؾٛص٠ اايً ١ ا ْداْ

"ث١ُٝٓ ايجفهري أيجأًَٞ ٚاعـرتاثٝشٝاخ اختـاس ايكـضاص ااعـجدزاّ رضٜكـ١ رصاعـ١        .1

 (. 2003شًٝظ١ٜ. راص ايكقضٟ يًطباع١ ٚايٓؾض  ض. ّ.  . ) ـ. اايً ١ ا ْاذتاي١"

 (.2005 .  )راص ايكقضٟ يًطباع١ ٚايٓؾض ض. ّ. . شًٝظ١ٜ نً ١ أسٓب١ٝ"ـ"َبارئ ثزصٜػ ايً ١ اإلْ .2

. راص ايكقـضٟ يًطباعـ١   "أعاعٝاخ ثزصٜػ ايكٛاعـز ايٓظٜٛـ١ اايً ـ١ اإليًٝظٜـ١"     .3

 (. 2009ٚايٓؾض ض. ّ.  . ) 
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 -. َطبع١ ساَع١ ايطا٥ف  "َبارئ ٚرضا٥ل ثزصٜػ ايً ١ اإليًٝظ١ٜ نً ١ أسٓب١ٝ" .4

 (.2012املًُه١ ايعضا١ٝ ايغعٛر١ٜ. )

ارتٛاصطَٞ يًطباع١ ٚايٓؾـض. ااصرٕ،   . راص"اجتاٖاخ طزٜذ١ يف َٗاصاخ ا عجشناص" .5

 (. ) َؾرتى(.2011)

. راص  َبريخ يًٓؾض "رعِ اختاس ايكضاص يز٣ املعًُ  ااعجدزاّ رضٜك١ رصاع١ اذتاي١" .6

 .9-5671-8465-3-978ايزٚيٞ. أملاْٝا. صقِ إٜزا  رٚيٞ  
 

ى:أدمجءىوم نىاعمجوعىإعو جىمجعوالوجتىاعمتحدةىاألممو و 
 سٌلة االتصالو الوظٌفة االسم م

 أستاا ورئٌس اسم تدرٌس اللغة - أ.د/ ستٌفٌن كوزٌول 0
 اننجلٌزٌة بجامعة مٌتشجان سابًاا،  

 ورئٌس اسم تدرٌس اللغات
 ًً  اننسانٌة بجامعة مٌرالند حال

 0 – 507 – 353 – 5100ت: 

 برٌد الكترونً :
 

Koziol@pilot.ms
uu.ed 

 

 أستاا علم النفس التربوي  أ.د/ كارٌن بلوك 0
 بجامعة بٌتسبرج

 0 – 400 – 604 – 1316ت: 

 برٌد الكترونً 
 :Block@fsi-
sched.pitt,edu 
أو  Block@pitt-edu 

 ورئٌس اسم اللغات الحدٌثة أستاا  أ.د/ رٌتشارد توكر 3
 بجامعة كارنٌجى ملوون بوالٌة

 بٌتسبرج –بنسلفانٌا  

 0 – 400 – 061 – 0034ت: 
 0 –400 – 061 – 0301فاكس: 

 برٌد الكترونً:
grtucker@andrew.c

mu.edu 
 

ٌة أستاا مناهج البحث ووكٌل كل أ.د/ نورٌن جٌرمن 4
 التربٌة بجامعة بٌتسبرج 

 7111-648-412-1 :ت: 
 البرٌد انلكترونً:

ngarman@pitt.edu 

أستاا تدرٌس اللغات األجنبٌة  أ.د/ رٌتشارد دوناتو 5
 بوالٌة بنسلفانٌا جامعة بٌتسبرج

 7248-624-412-1ت: 
 البرٌد االلكترونً:

Donato @pitt.edu 
 

 :أدمجءىوم نىاعمجوعىإعو جىمجعممع  ىاعوممو ىاعدوودو 

 ٚع١ًٝ ا ثقاٍ ايٛظٝف١ ا عِ م

 أستاا المناهج ولرق التدرٌس و أ.د/ ماهر العرفج 1
 –عمٌد كلٌة التربٌة 

 جامعة الملك فٌصل بانحساء 

 0517 .ب : 

 أ.د/ عبد الغفار 2
 عبد العزٌز  

 الارشً

 وعمٌد كلٌة  أستاا العلوم التربوٌة م
 التعلٌم عن بعد بجامعة اللائ .

 11066554141ت: 
700 

 البرٌد االلكترونً:
Abdulg123@hot
mail.com 

 

mailto:Koziol@pilot.msu.edu
mailto:Koziol@pilot.msu.edu
mailto:Block@fsi-sched.pitt,edu
mailto:Block@fsi-sched.pitt,edu
mailto:Block@fsi-sched.pitt,edu
mailto:Block@pitt-edu
mailto:Block@pitt-edu
mailto:grtucker@andrew.cmu.edu
mailto:grtucker@andrew.cmu.edu
mailto:Donato%20@pitt.edu
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ى:أدمجءىوم نىاعمجوعىإعو جىمجع ولجتىاعدوعو ىاعتىىرمعتىم ج
 ٚع١ًٝ ا ثقاٍ ايٛظٝف١ ا عِ م

 مدٌر برنامج ومركز التلوٌر  أ.د/ هلٌن بوٌل 1
 التربوي بواشنلن 

برٌد الكترونً : 
hboyle@edc.org 

مدٌر اسم جودا التعلٌم ببرنامج تلوٌر  أ.د/ فرانك جٌانوتا 2
 التعلٌم الممول من ابل المعونة األمرٌكٌة.

 

 برٌد الكترونً :   
 
Fgiannotta@equipe
gypt.org 

 

 أ.د/ مارك 3
 جٌنسبرج 

 مدٌر برنامج تلوٌر كلٌات التربٌة وأستاا
 التربٌة الماارنة بجامعة بٌتسبرج 
 بنسلفانٌا -

 0 – 400 – 641 – 0100فاكس: 

 برٌد الكترونً:
intedt@pitt-edu 

 

 أدمجءىوم نىاعمجوعىإعو جىممصم

 ١ًٝ ا ثقاٍٚع ايٛظٝف١ ا عِ م

1  
 أ.د الهالل الشربٌنً

 
 وزٌر التربٌة و التعلٌم بمصر 

 

 

 وزارا التربٌة والتعلٌم بمصر

 10110513707معبايل : 
10100000000 

 أ.د/ جمال الدٌن على 2
 أبو المجد 

 10115004010موباٌل :  رئٌس جامعة المنٌا 

 أ.د/أنور رٌاض  3
 عبدالرحٌم

 والعمٌد -استاا علم النفس التربوي
 جامعة المنٌا -األسبق لكلٌة التربٌة  

 وعضو لجنة الالاع التربوي 
 بالمجلس األعلً للجامعات.

 موباٌل:
 10110133000 

 أ.د. محمد  4
 عبد الواحد علً

 دروٌش 

 كلٌة التربٌةعمٌد 
 فرع جنوب الوادي –جامعة اسٌول 

 :موباٌل

10000540117 
mohaadarwish@yahoo.com 

 

mohaadarwish@hotmail.com 

 أستاا لرق تدرٌس اللغة اننجلٌزٌة  ٌث مأ.د/ أسماء  ان 5
 المتفرغ بجامعة عٌن شمس 

 10114671010موباٌل : 

 ربٌةأستاا لرق تدرٌس اللغة الع أ.د/ محمود كامل النااة 6
 المتفرغ ورئٌس لجنة التراٌات 

Alnaka66@yahoo.com 
   10110311501موباٌل : 

 

 
 

 ملعاليكمشكرًا 

 

mailto:hboyle@edc.org
mailto:hboyle@edc.org
mailto:Fgiannotta@equipegypt.org
mailto:Fgiannotta@equipegypt.org
mailto:Fgiannotta@equipegypt.org
mailto:intedt@pitt-edu
mailto:mohaadarwish@yahoo.com
mailto:mohaadarwish@yahoo.com
mailto:mohaadarwish@hotmail.com
mailto:mohaadarwish@hotmail.com
mailto:Alnaka66@yahoo.com

