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 انـَــٛــوح انـنارـٛــخ

 اؽًل اكهٌٚ ػجلِ اكهٌٚ االٍــــــى:  ك.

 انغٌُ : مكو انغَُٛخ : ٍٕكاَٙ

 انؾبنخ االعزًبػٛخ يزئط ػلك أفواك األٍوح صًبَٛخ 

 يكبٌ  ٔربهٚـ انًٛالك و1/1/1912كَال  

 انكهٛخ انزبثغ نٓب كهٛخ انؼهٕو اإلكاهٚخ

 انمــَـى لَى إكاهح االػًبل

 انزقصص انللٛك انًٕاهك انجشوٚخ إكاهح 

 انًورجخ انؼهًٛخ أٍزبم يَبػل 

 انزولٛخ ربهٚـ و  2111/  1/ 11

 

 لَى إكاهح االػًبل –كهٛخ انؼهٕو االكاهٚخ  –عبيؼخ َغواٌ 

 stcانؼوَٚخ عٕاه شوكخ ارصبالد 

 انؾبنٙ انؼُٕاٌ

 و(.1991ثكبنٕهًٕٚ انشوف فٙ إكاهح األػًبل )عبيؼخ انمضبهف 

 و2111-انلثهٕو انؼبنٙ فٙ إكاهح األػًبل )عبيؼخ انغيٚوح كهٛخ االلزصبك ٔانزًُٛخ انوٚفٛخ  - 2

 و(.2112يبعَزٛو إكاهح األػًبل عبيؼخ انغيٚوح   - 3

 .و  2111 )عبيؼخ انَٕكاٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب( اكاهح االػًبل فٙ  ِاككزٕه - 4

 

     انؼهًٛخ                                                                                                                       انًؤْالد

 و.2113 –كهٛخ انشوق األْهٛخ  –يؾبضو ٔهئٌٛ لَى انؼهٕو اإلكاهٚخ  -1

 و2114عبيؼخ كَال –يؾبضو ثمَى إكاهح اإلػًبل كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ  - 2

 و  2115كَال  –يؾبضو يزؼبٌٔ يغ كهٛخ انشوق االْهٛخ  – 3

 و  2111 – 2114يؾبضو يزؼبٌٔ يغ عبيؼخ عٕثب فوع كَال  – 4

-2116عبيؼخ كَال  –يًضم لَى إكاهح اإلػًبل ثًغهٌ كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ  - 3

 و.2111

 و.2111عبيؼخ كَال  -كهٛخ االلزصبك ٔ انؼهٕو اإلكاهٚخ –لَى إكاهح االػًبل  –أٍزبم يَبػل    - 4

 و 2112عبيؼخ كَال  -هئٌٛ لَى إكاهح األػًبل ثكهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ  - 4

/  11/  11عبيؼخ َغواٌ  فٙ  –كهٛخ انؼهٕو اإلكاهٚخ  –لَى إكاهح االػًبل  –أٍزبم يَبػل  -5

 ٔاألكبكًٚٙانٕظٛفٙ  انزبهٚـ



2 
 

 ْـ ؽزٗ ؽُّٛ .1434

 انًُؼ ٔانغٕائي انًؾهٛخ أٔ انؼبنًٛخ -

 عبيؼخ كَال  –و2111-2115ػضٕ نغُخ االيزؾبَبد ثكهٛخ االلزصبك  -

 عبيؼخ كَال  –و.2111-2116 –ػضٕ يغهٌ أثؾبس كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ  -2

 و.2111-2116يًضم كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ فٙ نغُخ يكزجخ عبيؼخ كَال  - 3

-2116عبيؼخ كَال  –يًضم لَى إكاهح اإلػًبل ثًغهٌ كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو اإلكاهٚخ  - 4

 و.2111

 و.2115ٔانفواشٍٛ ثغبيؼخ كَال ػضٕ نغُخ انًؼبُٚبد نزؼٍٛٛ انؼبيهٍٛ ٔانؾوً انغبيؼٙ  -5

كَال فٙ االرؾبك انؼبو انًُٓٙ ألٍبرنح انغبيؼبد ٔانًؼبْل  كهٛخ االلزصبك ٔانؼهٕو االكاهٚخ  يًضم -6

 و.2119-2115انؼهٛب انَٕكاٍَٛٛ 

 عبيؼخ كَال .  –و2113-2111ػضٕ نغُخ االيزؾبَبد  -1

 و  2113 -2112كهٛخ كَال انزمُٛخ نهؼبو  –نجوايظ انؼهٕو االكاهٚخ يمٛى فبهعٙ  -1

لَى اكاهح االػًبل عبيؼخ  –( هٍبئم يبعَزٛو انؼهٕو فٙ اكاهح االػًبل 1ػلك )يشوف ػهٗ   -9

 و  2112ؽزٗ 2111كَال فٙ انفزوح يٍ 

رطجٛك يفبْٛى انغٕكح انشبيهخ ثبنٓٛئخ رؾكٛى ٔهلخ ػهًٛخ نًغهخ عبيؼخ انمضبهف ثؼُٕاٌ ) -11

 و  2113 (انؼبيخ نهغٕىاد ٔانَغم انًلَٙ يٍ ٔعٓخ َظو انًَزفٛلٍٚ . 

ػهٗ  اإلنكزؤَٛخأصو يزطهجبد انزغبهح ٔهلخ ػهًٛخ نًغهخ عبيؼخ كَال ثؼُٕاٌ )رؾكٛى  -11

 و  2113 (انُظبو انغًوكٙ ثبنَٕكاٌ 

عبيؼخ كَال فٙ  –( هٍبئم يبعَزٛو انؼهٕو فٙ اكاهح االػًبل 1يًزؾٍ كافهٙ نؼلك ) -12

 و  2113ٔؽزٗ  2111انفزوح يٍ 

أصو رصًٛى انًٕلغ اإلنكزؤَٙ ػهٗ رَٕٚك ككزٕهاِ ثؼُٕاٌ ) خيًزؾٍ كافهٙ ألطؤؽ -11

 و 2113( كهاٍخ ؽبنخ : شوكبد انُمم انجؾو٘ انؼبيهخ ثبنَٕكاٌ  –فليبد انُمم انجؾو٘ 

 ٔػضٕٚخ انهغبٌ األَشطخ األفوٖ

 

 انلٔهح انزلهٚجٛخ األٔنٗ نهًشوفٍٛ األكبكًٍٚٛٛ نهزؼهٛى ػٍ ثؼل)عبيؼخ انَٕكاٌ انًفزٕؽخ(. -1

 ثكَال )ثًؼٓل انَالو األيوٚكٙ(.ٔهشخ فض انُياػبد  -2

و)يوكي رطٕٚو األكاء األكبكًٚٙ عبيؼخ  2115كٔهح رطٕٚو أكاء األٍزبم انغبيؼٙ ثغبيؼخ كَال  -3

 انقوطٕو(.

 كٔهح انزقطٛظ االٍزوارٛغٙ )أكبكًٚٛخ شوق انَٕكاٌ(. -4

 و2111كٔهح أٍبٍٛبد انؾبٍٕة  -5

انغبيؼبد فٙ يؼٓل انهغخ اإلَغهٛيٚخ عبيؼخ ؽضٕه كٔهرٍٛ فٙ انهغخ اإلَغهٛيٚخ ألٍبرنح  -6

 و ثبنزؼبٌٔ يغ ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ )إكاهح انزلهٚت( .2112انقوطٕو 

 انًؤرًواد ٔانُلٔاد ٔانلٔهاد انزلهٚجٛخ
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/  11/  1 – 9/ 31ثوَبيظ رلهٚجٙ " يٓبهاد انزلهٌٚ انغبيؼٙ انفؼبل " فٙ انفزوح   - 1

 و 2113

ٕطُٛخ نهزمٕٚى ٔاالػزًبك ثوَبيظ رلهٚجٙ " رٕصٛف انًموه انلهاٍٙ ٔفمب نًؼبٚٛو انٓٛئخ ان  - 1

 ْـ2113/  11/ 31-29االكبكًٚٙ " فٙ انفزوح يٍ 

  2113/  11/ 12-11ثوَبيظ رلهٚجٙ "يهف انًموه " فٙ انفزوح   - 9

 2113/  12/  25 – 24فٙ انفزوح ثوَبيظ رلهٚجٙ " َظى االيزؾبَبد ٔرمٕٚى انطالة "   - 11

ثالثة  -جامعة جنران ودورها يف التنمية -حضور اللقاء العلمي الرابع لكلية العلوم االداروة -11

 هـ7/0442/ 02مسرح كلية اهلندسة  االربعاء  -عشر عاما من العطاء

النظام املوحد لتقييم أعضاء هيىة التدروس  -حضور برنامج تدرويب لقسم االدارة العامة -00

 هـ 02/2/0442اخلميس -جبامعة جنران

13-  

 انلٔهاد انزٙ شبهكذ فٙ رملًٚٓب :

 . (5002دورة حضىيق المشروػبث الصغيرة )مىظمت اوكىذن  اوخروبشىوبل -

مىظمت  دورة إدارة المشروػبث الصغيرة للقطبػبث اإلوخبجيت بريفي كضال  -

 (م5002اوكىذن  اوخروبشىوبل 

 م  5002كضال  –الهيئت القىميت للكهرببء  –دورة إدارة الضكرحبريت  -

 م  5002واليت كضال –اححبد المرأة  –دورة إدارة المشروػبث  -

الذورة الضيبصيت والخىظيميت  واإلداريت للقيبداث الىضىيت بىاليت كضال )إدارة  -

 م( 5002- 5002الخذمت المذويت 

هيئت اإلراػت والخلفزيىن  –الذورة الخذريبيت في مجبل رفغ المهبراث اإلداريت  -

 م .5002بىاليت كضال 

 مىظمت اوكىذن اوخروبشىوبل  –الذورة الخذريبيت للقيبداث االهليت والحرفييه  -

 م . 5002الذورة الخذريبيت لهيئت الخذريش والؼبمليه بكليت كضال الخقىيت  -

 م . 5005دورة القيبداث الخؼليميت ببلمذارس الثبوىيت واليت كضال  -

اليت كضال مشروع الخريجيه و –دورة إدارة  المشروػبث وإدارة الىقج  -

 م . 5002

 يجبكئ اإلكاهح – 1

 يجبكئ انزَٕٚك – 2

 انزُظٛى اإلكاه٘ – 3

 إكاهح انًٕاهك انجشوٚخ – 4

 

 إكاهح انٕلذ – 5

 انولبثخ اإلكاهٚخ – 6

 يُبْظ انجؾش انؼهًٙ – 1

 َظوٚخ انزُظٛى – 1

 انزلهٚــٌ )انًموهاد(
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 ثؾٕس انزَٕٚك – 9

 اإلكاهح االٍزوارٛغٛخ – 11

 إكاهح انزغٛٛو انزُظًٛٙ – 11

 اإلػالٌ ٔانؼاللبد انؼبيخ – 12

 االٍزٛواك ٔانزصلٚو - 13

 اٍبٍٛبد انغٕكح انشبيهخ - 14

 َظى انًؼهٕيبد اإلكاهٚخ )ا(  - 15

 (2َظى انًؼهٕيبد اإلكاهٚخ ) - 16

 إكاهح يؤٍَبد يبنٛخ – 11

 

 إكاهح االػًبل  انلٔنٛخ–11

 انزَٕٚك انًزملو –19

 اٍزوارٛغٛبد االػًبل–21

 انزقطٛظ االٍزوارٛغٙ - 21

 إكاهح انغٕكح انشبيهخ - 22

 انؼاللبد انؼبيخ فٙ اإلكاهح – 23

 إكاهح االىيبد ٔانكٕاهس – 24

 كهاٍبد انغلٖٔ ٔرمٛٛى انًشؤػبد  - 25

-  

و هلى انجؾش 2115/  3/  5 – 3انًؤرًو انؼوثٙ انلٔنٙ انقبيٌ نضًبٌ عٕكح انزؼهٛى انؼبنٙ . يٍ 

ثؼُٕاٌ " اطبه يمزوػ نزطجٛك انًؼبٚٛو انٕطُٛخ نضًبٌ عٕكح انزؼهٛى ثبنغبيؼبد ثؾش  (29)

 انَٕكاَٛخ ثبنزطجٛك ػهٗ كهٛبد إكاهح االػًبل "

 .انؼبيهٍٛ أكاء ػهٗ ٔأصوًْب انَهٕكٙ، ٔانًٕلف انجشوٚخ انًٕاهك اؽزٛبعبد ثٍٛ انؼاللخ كهاٍخ-3

 .انَٕكاٌ-( و2114) كَال ثٕالٚخ انؼبيهخ ٔانمٕٖ ٔااللزصبك انًبنٛخ ٔىاهح ػهٗ ثبنزطجٛك

Egypt . J. of Appl. Sci., 30 (10) 2015516-533 

 اطبه"  نهلهاٍخ – انؼبشو انًغهل فٙ  انغبيؼٙ انزؼهٛى عٕكح نضًبٌ انؼوثٛخ انًغهخ فٙ َشو-4 

 كهٛبد ػهٗ ثبنزطجٛك انَٕكاَٛخ ثبنغبيؼبد انزؼهٛى عٕكح نضًبٌ انٕطُٛخ انًؼبٚٛو نزطجٛك يمزوػ

 . و 2111(  31) انؼلك(  11) انًغهل"  االػًبل إكاهح

 االٍزوارٛغٙ انزُفٛن فٙ ٔآنٛبرٓب االٍزوارٛغٛخ اإلكاهح يمٕيبد كٔه"   يبهاثبنأ يغهخ فٙ َشو-5

( 25) انؼلك( 1) انًغهل" كَال ٔالٚخ – ٔانو٘ انًبئٛخ ٔانًٕاهك انيهاػخ ٔىاهح ػهٗ ثبنزطجٛك

 .و2111

لجٕل نهُشو فٙ يغهخ عبيؼخ افوٚمٛب انؼبنًٛخ "ػاللخ انًُبؿ انزُظًٛٙ ثأٍبنٛت انمٛبكح ٔأصوًْب  -6

 ثبنزطجٛك ػهٗ ٔىاهح انًبنٛخ ٔالٚخ كَال.  -ػهٗ أكاء انؼبيهٍٛ

 انلافهٛخ انقليبد عٕكح ثٍٛ انؼاللخ فٙ انوٚبك٘ نهزٕعّ انًؼلل انلٔه" نلهاٍخ   ُشوان -1

 .596 انجؾش هلى و2119 انؼبو ْنا.  ايبهاثبن يغهخ" نهؼبيهٍٛ اننارٛخ اننُْٛخ ٔانصٕهح

كهاٍخ يٛلاَٛخ ػهٗ  انشواء::انزَؼٛو ػهٗ ارقبم لواه  أصو اٍزوارٛغٛبد َشو  نهلهاٍخ ثؼُٕاٌ: -1

 و. 2121انًغهخ انؼبنًٛخ ناللزصبك ٔاالػًبل  .انَٕثو يبهكذ فٙ َغواٌ ىثبئٍ يزبعو

 

 البحوث والمؤلفـــات
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