
 تـــرية راتيـــس
  

 البياناث الشخصيت :
N ًٞستُٛد عُس ستُد ع Aِإدزٜظ االضــــ 

N  Aٞضٛداْادتٓط١ٝ. 

N ،َتصٚز Aثالث١ أبٓاءبٓت ٚ،ٚأب ي اذتاي١ االدتُاع١ٝ. 

N ٕاذتايٞ  ايعٓٛاA ْٕٛداَع١ ادتٛف ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكا.  

N  Aٍ(8>?8:@<?8>)دــــٛا ،momali74@gmail.com AE.mail 

N  Aٕيف ايطٛدا Aٕدٛاٍ  -األشٖسٟ  سٞ  – ارتسطّٛايعٓٛا( A889;@89@@@@888.) 

N .أضتاذ ايفك٘ املطاعد به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ظاَع١ ادتٛف Aايٛظٝف١ اذتاي١ٝ 

 ادلؤهالث العلميت:
 َع َستب١ ايػسف األٚىل.ممتاش دنتٛزاٙ يف ايفك٘ املكازٕ َٔ ادتاَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ باملٓٛز٠، بتكدٜس  .8

 ايجا١ْٝ. ايػسف َادطتري يف ايفك٘ َٔ ادتاَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بتكدٜس ممتاش َع َستب١ .9

 َٔ ادتاَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بتكدٜس ممتاش. يف ايػسٜع١ بهايٛزٜٛع .:

 .(ٚغعب١ ،سفص) يكساء٠ عاصِ ايهٛيفبإضٓاد سفغ ٚجتٜٛد ايكسإٓ ايهسِٜ، َع إداش٠ غٗاد٠  .;

 اخلرباث العمليت 

  ه١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ داَع١ ادتٛف.بأضتاذ َطاعد 

   ه١ًٝ ايػسٜع١ بادتاَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠.بستاضس 

  املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف.بَدزع يف سًكات املتٕٛ ايع١ًُٝ 

 .أَني زتًظ ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ظاَع١ ادتٛف 

 ه١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ داَع١ ادتٛف.ب "قطِ ايػسٜع١" أَني زتًظ 

 .ْٕٛعطٛ دت١ٓ اإلعداد يًُؤمتسات ٚايٓدٚات به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكا 

 ٚايكإْٛ.ه١ًٝ ايػسٜع١ عطٛ دت١ٓ االختبازات ب 

  ٍٚه١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ.بعطٛ دت١ٓ ادتدا 

 .ٞعطٛ دت١ٓ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األنادمي 

 ( ايتابع يًُهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ  تٛع١َٝػسف َتابع يف بسْاَر ايتٛع١ٝ يف اذتر )بايصٚاز

 ادتايٝات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ملد٠ ثالخ ضٓٛات.

 ايتابع١ يسابط١ ايعامل اإلضالَٞ عٟٛ يف اذتر، َع َؤضط١ اإلعُاز ٚايت١َُٝٓػسف َتابع يف ايربْاَر ايد.  

  باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يف بسْاَر املعسفني باإلضالّ ايتابع يًٗٝئ١ ايعامل١ٝ يًتعسٜف باإلضالَّتعإٚ َػسف . 

 اإلنتاج العلمي:

 زضاي١ َادطتري.إلضٟٓٛ، ي قطِ املعاَالت َٔ نتاب نايف احملتاز إىل غسح املٓٗاز" ٚدزاض١ حتكٝل 

  َٔ زضاي١ دنتٛزاٙ. مجعا ٚدزاض١، "املٓتك٢ غسح َٛطأ اإلَاّ َايو يًبادٞ"نتاب ايكٛاعد ٚايطٛابط ايفك١ٝٗ 

 " Aَكد١َ يهسضٞ األَري ْاٜف دزاض١ ايتٗإٚ يف أداء صال٠ ادتُاع١ األضباب ٚايعالز" املػازن١ يف َػسٚع

 يدزاضات األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس.

  ايػسٜع١ َٔ ايكسازات ٚايٓعِ املًص١َ بايصٚاز ايصشٞ دزاض١ فك١ٝٗ َكاز١ْ. عح ستّهِ.َٛقف 

 ّٜتشٌُ ايطسز ارتاص يدفع ضسز عا " Aاملعاصس٠. دزاض١ فك١ٝٗ تطبٝك١ٝ.ايفك١ٝٗ  تطبٝكاتٗا أِٖ ٚ " قاعد٠ 

 ."ايتفطري ايفكٗٞ آلٜات األسهاّ سطب تستٝب املٛضٛعات ايفك١ٝٗ " Aَػسٚع نتاب 
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 ادلشاركاث:
 .َػازن١ ببشح يف ْد٠ٚ ايصٚاز ايصشٞ ٚأ١ُٖٝ االيتصاّ باملػٛز٠ ايطب١ٝ، به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ داَع١ ادتٛف 

 .سطٛز فعايٝات املؤمتس ايرتبٟٛ ايدٚيٞ األٍٚ تطٜٛس األداء األنادميٞ يهًٝات ايرتب١ٝ زؤ١ٜ اضتػساف١ٝ 

  عػس٠" ايتػذري يف املًُه١ ايٛاقع ٚاملأٍَٛ.سطٛز ْد٠ٚ ايتػذري ٚاذتدائل ٚاملٓتصٖات ايجا١َٓ 

 َػازنني يف املؤمتس املػازن١ يف املًتك٢ ايطالبٞ ايعًُٞ ايطابع َػسفا ع٢ً طالب . 

  ،ْٕٛظاَع١ ادتٛف ستاضسات عا١َ يف ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكا Aٕبعٓٛا 

   ٚايعالز. ، اإلزٖابA املفّٗٛ ٚاألضباب، املداطس .8

 حتاى ضد اإلضالّ.اييت غبٗات  .9

 دٚز٠ يًطالب يف َٗازات ايبشح ايعًُٞ ٚايتعاٌَ َع املهتب١ ايػا١ًَ.  .:

 يف حتكٝل األَٔ ايفهسٟ. ٚأثسٙفك٘ ارتالف ايفكٗٞ  .;

 .، واإلرشاد األكادمييواللغت اإلجنليزيت احلاسب اآليلالبحث العلمي وجمال يف  دوراث
 .٠املٓٛزباملد١ٜٓ  َٗازات االبتهاز يف ايبشح ايعًُٞ، ادتاَع١ اإلضال١َٝ .8

 ت١ُٝٓ املٗازات ايتابع يًذاَع١ اإلضال١َٝ باملد١َ.١ٜٓ يف صٝا١ْ ٚتػغٌٝ اذتاضب اآليٞ َٔ َسنص َكد .9

 ، املد١ٜٓ املٓٛز٠.طٝبٝ٘دٚز٠ َهجف١ يف ايًغ١ اإلجنًٝص١ٜ َٔ داَع١  .:

 .(power pointبسْاَر ايعسٚض ايتكدمي١ٝ )  .;

 .تعًِٝتطبٝكات اذتاضب اآليٞ يف اي .>

 بٝاْات " َعسف١" ايسق١ُٝ. داَع١ ادتٛف. .=

 َٗازات ايبشح ٚاالضرتداع يف قٛاعد املعًَٛات، عُاد٠ غؤٕٚ املهتبات داَع١ ادتٛف. .<

 دٚز املسغد األنادميٞ يف ت١ُٝٓ َٗازات ايطًب١ اضتعدادًا يالختبازات. .?

 الذوراث العامت:
 (TOT) دٚز٠ إعداد َدزبني .@

 اإلجيابٞ. َٗازات االتصاٍ .88

 ايتفاعٌ ٚايتأثري يف اآلخسٜٔ. .88

 اإلبداع يف سٌ املػهالت، ٚاختاذ ايكساز. .89

 إعداد ٚتٓفٝر املػازٜع ايدع١ٜٛ. .:8

 إعداد ٚقٝاد٠ فسم ايعٌُ. .;8

 أمناط ايػدص١ٝ ٚفل منٛذز )ٖريَإ(. .>8

 بٓاء ايػدص١ٝ. .=8

 ختطٝط املػازٜع. .<8

 تعدٌٜ ايطًٛى. .?8

 ايتفهري اإلبداعٞ. .@8

 صٓاع١ قٝادات ايصف ايجاْٞ. .98

 َٗازات اإلغساف ايرتبٟٛ) املػسف َٔ ايتطٜٛس إىل ايفاع١ًٝ(. .98

 َٗازات ايتشسٜس ايصشفٞ. .99

 َٗازات ايتشفٝص ايفعاٍ. .:9

 َٗازات املسبٞ. .;9

 َٗازات ايٓذاح.  .>9

 َٗاز٠ إعداد ايتكازٜس. .=9

 نٔ سهُٝا يف تعاًَو َع اآلخسٜٔ. .<9

 
 

 


