السيرة الذاتية
االٍــــــــــــــــــــــُ :ك .ؽ١له ِؾّل ثووبد اٌؼّوٞ
اٌورجخ اٌؼٍّ١ـــــــــــخ :أٍزبم ِشبهن  ِٓ 4112/7/11عبِؼخ علاها
ِىبْ ٚربه٠ـ اٌٛالكح :ك٠و ٍٛ٠ف 1591/2/1
ِىــــــــــــبْ اٌَىٓ :اهثل
اٌؾبٌخ االعزّبػ١ــــخِ :زيٚط
اٌٙبرف اٌقــــــــٍ :ٞٛى / 11514 757712212 ٓ٠اٚهأظ 11514 777712212
اٌجو٠ل االٌىزوhaider.mbo@gmail.com :ٟٔٚ
الوؤىالث العلوْت بذءا باألحذد
الجاهعت

الكلْت

الرقن الذرجت العلوْت ًالخخصص
1

كوزٛهاٖ ف ٟاإلكاهح اٌزوث٠ٛخ*

األهكٔ١خ

4

ِبعَز١و ف ٟاإلكاهح اٌزوث٠ٛخ*

اٌ١وِٛن

3

كثٍ َٛأٍبٌ١ت رلهٌ ٌ٠غخ
أغٍ١ي٠خ
ثىبٌٛهٌ ًٛ٠غخ أغٍ١ي٠خ

اٌ١وِٛن

اٌؼٍَٛ
اٌزوث٠ٛخ
اٌؼٍَٛ
اٌزوث٠ٛخ
اٌؼٍَٛ
اٌزوث٠ٛخ
اٌؼٍَٛ
ٚا٢كاة

2

اٌ١وِٛن

الخقذّر

سنت
الخخرج
4112

ع١ل علا

1551

ِّزبى

1511

ع١ل

1511

ع١ل

*ػٕٛاْ أؽوٚؽخ اٌلوزٛهاٖٚ :الغ اٌَّبءٌخ اٌزوث٠ٛخ فٚ ٟىاهح اٌزوث١خ  ٚاٌزؼٍ ُ١ف ٟاألهكْ:
كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ رط٠ٛو٠خ.
*ػٕٛاْ هٍبٌخ اٌّبعَز١وِ :ل ٜرٕف١ن اٌَ١بٍبد اٌزوث٠ٛخ ٚأؼىبً مٌه ػٍ ٝاٌوػب اٌٛظ١فٟ
ٌل ٜاٌؼبٍِ ٓ١فٚ ٟىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ.ُ١

1

البحٌد الخِ حوج الخرقبت علَ اساسيا:

اٍُ اٌّغٍخ

اٌولُ ػٕٛاْ اٌجؾش
1

كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ
فِ ٟؾبفظخ اهثل ٌٍٍَٛن االثلاػِٓ ٟ
ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ
فِ ٟؾبفظخ اهثل ٌقظبئض اٌم١بكح
اٌؾم١م١خ

3

فبػٍ١خ ّٔٛمط ِمزوػ ٌؾم١جخ رٙلف إٌٝ
رؾَ ٓ١أكاء اٌّؼٍُ ف ٟاٌزم ُ٠ٛاٌظفٟ
اٌٛالؼٟ

2

كٚه اٌّشوف اٌزوث ٞٛف ٟرؾَٓ١
اٌّٛلف اٌزؼٌٍ ّٟ١لِ ٜؼٍّ ٟاٌّوؽٍخ
اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ اهثل

4

ِغٍخ اٌغبِؼخ
اٌقٍ١غ١خ

ربه٠ـ إٌشو/لجٛي
إٌشو
ِٕشٛه /اٌّغٍل
اٌضبٌش/اٌؼلك اٌضبٌش/
4111
ِمجٛي ٌٍٕشو
4114/3/11
اٌؼلك ٛ١ٌٛ٠ 41
4114
ِمجٛي ٌٍٕشو اٌؼلك
 47اوزٛثو4114

ِغٍخ ثؾٛس اٌزوث١خ
إٌٛػ١خ/وٍ١خ
اٌزوث١خ/عبِؼخ
إٌّظٛهح
ِغٍخ ثؾٛس اٌزوث١خ
إٌٛػ١خ/وٍ١خ
اٌزوث١خ/عبِؼخ
إٌّظٛهح
ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خ/
عبِؼخ ثٕٙب

ِغٍل  43اٌؼلك 51
ٍٙو 4114 ٛ١ٌٛ٠

9

اثر ر ررر التنر ر ررى التن يت ر ر ر

م ر ر ر ا ا ال ر ر ر ي

ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خ/
عبِؼخ ثٕٙب

ِغٍل /42ػلك 51
شٙو اوزٛثو4113 ،

1

أثر الص ىت القيى يرة لعور ئي رة التر ريس مر

ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خ/
عبِؼخ ثٕٙب

ِمجٛي ٌٍٕشو ثزبه٠ـ
4112/4/ 41

لمتعمتين ف تحىف ة ارب

تحصيل الطمبة بجىتعة ج ا ار بى ر ن

الخبراث األكادّوْت:
الرقن

الخبرة األكادّوْت

الوؤسست

الفخرة السهنْت

هالحظاث

1

ػّ١ل وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزوث٠ٛخ

عبِؼخ علاها

4112/5/19

1

هئٚ ٌ١ؽلح اٌَّبلبد
اٌَّبٔلح
ػّ١ل وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزوث٠ٛخ
ػّ١ل شؤ ْٚاٌطٍجخ
أٍزبم َِبػل /لَُ اإلكاهح
اٌزوث٠ٛخ
هئ ٌ١لَُ اٌزوث١خ
هئ ٌ١لَُ اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ
ِؾبػو غ١و ِزفوؽ /إكاهح
روث٠ٛخ
ِؾبػو غ١و ِزفوؽ /إكاهح
روث٠ٛخ
ِؾبػو غ١و ِزفوؽٌ /غخ
إٔغٍ١ي٠خ

عبِؼخ علاها

4112/9/2

11/1
4119/
1/11/4112

عبِؼخ علاها
عبِؼخ علاها
عبِؼخ علاها

4114/5/11
4111/5/1
4111/11/1

1/11/4113
4111/4/1
ؽز ٝاْ٢

عبِؼخ علاها
عبِؼخ علاها
اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ
اٌّفزٛؽخ
اٌغبِؼخ األهكٔ١خ

4113/11/5
4111/4/12
4112

4111/4/13
4111/11/1
4111

4113

4112

4
3
2
9
1
7
1
5

وٍ١خ َٔ١جخ اٌّبىٔ١خ 4111-4119
ٌٍزّو٠غ
4

رلهٌ٠
َِبلبد ٌغخ

أغٍ١ي٠خ
الخبراث الٌظْفْت:
الرقن الٌظْفت
ِل٠و ٍو أِبٔخ ِغٌٍ اٌزوث١خ
1
ٚاٌزؼٌٍٚ ُ١غٕخ اٌزقط١ؾ
هئ ٌ١لَُ إشواف اٌّجبؽش
4
اإلَٔبٔ١خ
ِلهة ِ /شوف ِجؾش اٌٍغخ
3
اإلٔغٍ١ي٠خ
ِشوف ِ /لهة اٌٍغخ
2
اإلٔغٍ١ي٠خ
ِؼٍُ ٌغخ إٔغٍ١ي٠خ
9
ِؼٍُ ٌغخ إٔغٍ١ي٠خ
1
ِؼٍُ ٌغخ إٔغٍ١ي٠خ
7

الوؤسست
ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ/ُ١
اٌّووي
ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ/ُ١
اٌّووي
ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ/ُ١
اٌّووي
ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ/ُ١
اٌيهلبء
ِلاهً ِؾبفظخ إهثل
ٍٍطٕخ ػّبْ
ِلاهً ِؾبفظخ إهثل
ٚػغٍْٛ

الفخرة السهنْت
-4/13
4111/5/31
-4119/2/14
4111/4/14
4119-4114
4114-1557
1557-1552
1552-1515
1515-1511

الخبراث الخربٌّت ًالذًراث علَ الوسخٌٍ الخربٌُ:
*اٌزَٕ١ك ٌزله٠ت ِشوفِٚ ٟؼٍّ ٟاٌٍغخ اإلٔغٍ١ي٠خ ف ٟاٌٛىاهح ٚاٌّل٠و٠بد
*اٌزَٕ١ك ٌّشوٚع اٌمواءح اٌّىضفخ ثٚ ٓ١ىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌّغٌٍ اٌضمبف ٟاٌجو٠طبٟٔ
*اٌزَٕ١ك ٌّشوٚع اٌّىزجخ اٌظف١خ ثٚ ٓ١ىاهح اٌزوث١خ ٚشووخ  Scholasticاٌؼبٌّ١خ
*اٌّشبهوخ ف ٟإػلاك ّٔبمط اٌي٠بهح اٌظف١خ ٌغّ١غ اٌّجبؽش ٚاٌّواؽً
*اٌّشبهوخ ف ٟإػلاك ّٔبمط ٌقطؾ اٌّشوف ٓ١اٌزوثٌ ،ٓ١٠ٛغّ١غ اٌّجبؽش ٚاٌّواؽً
*اٌّشبهوخ ف ٟإػلاك كٌ ً١اإلشواف اٌزوثٞٛ
*اٌّشبهوخ ف ٟإػلاك ثوٚرٛوٛي اٌزؼب ْٚثٚ ٓ١ىاهح اٌزوث١خ ِٕٚظّخ اٌ١َ١ٔٛ١ف ٌّشوٚع
اٌوػب٠خ اٌٛاٌل٠خ
*اٌّشبهوخ ف ٟإػلاك ِٛاك رله٠ج١خ فِ ٟبكح االرظبي ف ٟاٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ
*اٌّشبهوخ ف ٟكٚهح رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ ط١بغخ اٌّشبه٠غ ٚإكاهرٙب فِ ٟىزت أٌَٛ١ى ٛفٟ
ػّبْ
*اإلشواف ػٍ ٝؽٍجخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ٌّجؾش اٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ ف ٟعبِؼخ اٌيهلبء األٍ٘١خ
*كٚهح ف ٟاإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ف ٟاٌّؼٙل اٌلثٍِٛبٍ ٟاألهكٟٔ
*كٚهح ف ٟاٌىّجٛ١رو ٚاٌجوِغ١بد اٌغب٘يح (ٍ ) 111بػخ رله٠ج١خ
*كٚهح ف ٟاٌّزبثؼخ ٚاٌزم ُ١١فِٕ ٟظّخ اٌ١َ١ٔٛ١ف ف ٟاألهكْ

3

البحٌد الونشٌرة ًالوقبٌلت للنشر:
اٍُ اٌّغٍخ

اٌولُ ػٕٛاْ اٌجؾش

ربه٠ـ إٌشو/لجٛي
إٌشو
ِٕشٛه 4111/9/1

1

Wata
Evaluation of English language
Translation and
Teacher via Supervisory
Languages
Classroom Visits
Journal
كهعخ رٛفو ػٕبطو اٌَّبءٌخ اٌزوث٠ٛخ فِ ٟغٍخ ارؾبك اٌغبِؼبد ِٕشٛه  /اٌّغٍل
ٔظبَ اٌَّبءٌخ اٌزوث٠ٛخ فٚ ٟىاهح اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚػٍُ اٌؼبشو /اٌؼلك
االٚي/وبٔ ْٛاٌضبٟٔ
إٌفٌ
ٚاٌزؼٍ ُ١ف ٟاألهكْ
4114
ِٕشٛه /اٌّغٍل
ِغٍخ اٌغبِؼخ
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ
اٌضبٌش/اٌؼلك اٌضبٌش/
اٌقٍ١غ١خ
فِ ٟؾبفظخ اهثل ٌٍٍَٛن االثلاػِٓ ٟ
4111
ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١
ِغٍخ ثؾٛس اٌزوث١خ ِمجٛي ٌٍٕشو
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ
4114/3/11
إٌٛػ١خ/وٍ١خ
فِ ٟؾبفظخ اهثل ٌقظبئض اٌم١بكح
اٌؼلك ٛ١ٌٛ٠ 41
اٌزوث١خ/عبِؼخ
اٌؾم١م١خ
4114
إٌّظٛهح
ِغٍخ ثؾٛس اٌزوث١خ ِمجٛي ٌٍٕشو اٌؼلك
فبػٍ١خ ّٔٛمط ِمزوػ ٌؾم١جخ رٙلف إٌٝ
 47اوزٛثو4114
إٌٛػ١خ/وٍ١خ
رؾَ ٓ١أكاء اٌّؼٍُ ف ٟاٌزم ُ٠ٛاٌظفٟ
اٌزوث١خ/عبِؼخ
اٌٛالؼٟ
إٌّظٛهح
ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خِ /غٍل  43اٌؼلك 51
كٚه اٌّشوف اٌزوث ٞٛف ٟرؾَٓ١
ٍٙو 4114 ٛ١ٌٛ٠
عبِؼخ ثٕٙب
اٌّٛلف اٌزؼٌٍ ّٟ١لِ ٜؼٍّ ٟاٌّوؽٍخ
اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ اهثل
ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خِ /غٍل /42ػلك 51
اثر ر ررر التنر ر ررى التن يت ر ر ر م ر ر ر ا ا ال ر ر ر ي
شٙو اوزٛثو4113 ،
عبِؼخ ثٕٙب
لمتعمتين ف تحىف ة ارب

1

أثر الص ىت القيى يرة لعور ئي رة التر ريس مر

4

3
2

9

1
7

ِغٍخ وٍ١خ اٌزوث١خ/
عبِؼخ ثٕٙب

تحصيل الطمبة بجىتعة ج ا ار بى ر ن

5
11

ارس ر ر ررة تحميمي ر ر ررة لتق ر ر ررىرير ال عىلي ر ر ررىت ا

ر ر ر ررافية

ازرة التربية التعميم
لمت رفين الترب يين ف
كٚه ِددل٠و اٌّلهٍددخ فدد ٟرددٛف١و إٌّددبؿ اٌزٕظّ١ددٟ
ف ٟاٌّلاهً االثزلائ١خ فِٕ ٟطمخ ؽ١فب

غ١و ِٕشٛه

ثؾش ِغ ِؤٍَخ
هٍّ١خ

ِٕشٛه

ِغٍخ عبِؼخ
إٌغبػِ/غٍل
/31ػلك4117 /2

الكخب الوؤلفت ًالوخرجوت:
 -1اٌَّبءٌخ ف ٟإٌظُ اٌزوث٠ٛخ  :إٌبشو /ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش 4111/

2

ِمجٛي ٌٍٕشو ثزبه٠ـ
4112/4/ 41

 -4وزبة ِزوعُ ثؼٕٛاْ :اٍزوار١غ١بد ؽل٠ضخ ف ٟإكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ف ٟػظو اٌؼٌّٛخ :إٌبشو /ػبٌُ
اٌىزت اٌؾل٠ش4111/
 -3كٌ ً١االشواف اٌزوثٚ .)4114(ٞٛىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ.ُ١ػّبْ .االهكْ
-2
الرسائل الجاهعْت الخِ حن االشراف علْيا اً هناقشخيا
اٌولُ

اٌؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕٛاْ

اٌطبٌت ٚاٌغبِؼخ

-1

كهعخ اٍزقلاَ اػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ف ٟعبِؼخ علاها ٌٍّّبهٍبد
اٌلّٛ٠لواؽ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ

ثضٕ١خ اٌيػج / ٟعلاها

-4

اٌؼاللددددددخ ثدددددد ٓ١اٌددددددّٕؾ اٌم١ددددددبكٌّ ٞددددددل٠و ٞاٌّددددددلاهً اٌضبٔ٠ٛددددددخ ؽفظخ اٌغًّ /علاها
ٍٍٛٚو ُٙاالثلاػٚ ِٓ ٟعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١
ٔغبح ِؾبٍ /ٌ١علاها
كهعخ رٕف١ن ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ عوُ ٌزؼٍّ١بد
االٔؼجبؽ اٌّلهٍٚ ِٓ ٟعٙخ ٔظو اٌّلهاء ٚاٌّؼٍّ ٓ١فٙ١ب
طجو ٞكهاكوٗ /علاها
رمل٠و كهعخ ِٛاءِخ ِقوعبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اٌغبِؼِ ٟغ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ االهكٟٔ

-3
-2
-9

أصو إٌّؾ اٌم١بك ٞاٌَبئل ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ػٍ ٝاٌوػب
اٌٛظ١فٌٍّ ٟؼٍّ ٓ١فِ ٟل٠و٠خ روث١خ عوُ
كٚه ِجبكهح عالٌخ اٌٍّىخ هأ١ب اٌؼجلهللا"ِلهٍزٟ
" ف ٟرط٠ٛو االكاء اٌّؤٌٍٍَّ ٟلهٍخ االهكٔ١خ
رمل٠و فبػٍ١خ ٔظبَ االِزؾبْ اٌؼبَ ٌشٙبكح اٌلهاٍخ
اٌضبٔ٠ٛخاٌؼبِخ فٚ ٟىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ٚالغ إكاهح ه٠بع االؽفبي فِ ٟؾبفظخ اهثل:كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ رم١ّ٠ٛخ

-5

ظب٘وح اٌؼٕف اٌطالث ٟف ٟاٌغبِؼبد االهكٔ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌمبكح
االوبكٓ١ّ٠
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ اٌؾى١ِٛخ فِ ٟؾبفظخ اهثل
ٌم١بكح اٌزغ١١و ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١
كٚه االكاهح اٌّلهٍ١خ ف ٟاٌؾل ِٓ ظب٘وح اٌؼٕف ف ٟاٌّلاهً
االهكٔ١خ
كهعخ ِّبهٍخ اٌّشوف ٓ١اٌزوث ٓ٠ٛفِ ٟل٠و٠بد اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١فٟ
ِؾبفظخ اهثل ٌٍفؼبٌ١بد االشواف١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِل٠و ٞاٌّلاهً
اٌضبٔ٠ٛخ ِٚؼٍّٙ١ب

-1
-7
-1

-11
-11
-14

-13

رمل٠و كهعخ رطج١ك ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ٌّجبكئ االكاهٚح فٟ
االٍالَ

-12

كهعخ رطج١ك االكاهح االٌىزو١ٔٚخ ف ٟاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ
اهثل ٚأصو٘ب ػٍ ٝاٌفبػٍ١خ اٌزٕظ١ّ١خ
اصو ٍ١بٍبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟػٍ ٝرىبفؤ اٌفوص اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ
اٌغبِؼبد االهكٔ١خ
كٚه االكاهح االٌىزو١ٔٚخ ف ٟرفؼٔ ً١ظبَ االرظبي ثِ ٓ١ل٠و٠بد
اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١االكاهاد اٌّلهٍ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِل٠وٞ
اٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ

-19
-11

9

إشواف/
ِٕبلشخ
إشواف
إشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

وفبػ اٌؼب٠ل /علاها

ِٕبلشخ

ٔٛه ػ١بطوح /علاها

ِٕبلشخ

أِبٔ ٟاٌجلٚه /علاها

ِٕبلشخ

فزبَ ثطبٕ٠خ /علاها

ِٕبلشخ

ثالي اٌؼمٛي /علاها

ِٕبلشخ

ِ َُ١اٌؼياَ /علاها

اشواف

ٍ١ٙو اٌؼ/ َٝ١علاها

اشواف

ؽبهق اٌؼج /ٟٕ٠ٛعلاها

اشواف

ػٍّ١ٍٍ ٟبْ /ػجل
اٌجبلٟ
علاها
اٍبِخ اٌشٛ١ؿ/
علاها
ػٍ ٟاٌشوِبْ/
علاها
٘٠ٛلا اث ٛاٌىشه /
علاها

ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
اشواف

-17

إٌّبؿ اٌزٕظ ّٟ١اٌّلهٍٚ ٟاصوٖ ػٍ ٝاالكاء اٌٛظ١فٌٍّ ٟؼٍِّٓ ٓ١
ٚعٙخ ٔظوُ٘
كهعخ رٕف١ن ِل٠وِٚ ٞؼٍّ ٟاٌّلاهً االٍبٍ١خ ٌالٍزوار١غ١خ
اٌٛؽٕ١خ ٌالشقبص م ٞٚاالػبلبد
كهعخ االغزواة اٌزٕظٌ ّٟ١ل ٜاٌؼبٍِ ٓ١االوبكٚ ٓ١ّ٠اإلكاه ٓ١٠فٟ
عبِؼخ اي اٌج١ذ
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و اٌّلهٍخ االثزلائ١خ ٌلٚهٖ ف ٟرفؼ ً١اٌزؼٍُ
االٌىزؤٟٚ
كهعخ اِزالن ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ف ٟثّؾبفظخ ثبثً ٌٍىفب٠بد
اٌّ١ٕٙخ اٌّطٍٛثخ
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و اٌّلهٍخ اٌضبٔ٠ٛخ ٌلٚهٖ وّشوف ِم ُ١فٟ
اٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِٕ ٟطمخ إٌبطوٖ
كهعخ رٛافو ػٕبطو اٌشفبف١خ ف ٟػاللخ اٌّشوف ٓ١اٌزوثٓ١٠ٛ
ثبٌّؼٍّ ٓ١فِ ٟلاهً ِؾبفظخ اهثلِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١
كهعخ اٌزف٠ٛغ اإلكاهٌ ٞلِ ٜلثو ٞاٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١فِ ٟؾبفظخ
اٌّفوق ٚػاللزٙب ثبٌوػب اٌٛظ١فٟ
كهعخ رٛافو اٌىفب٠بد االكاه٠خ ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فٟ
ِٕطمخ إٌمت ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍِّٚ ٓ١ل٠و ٞاٌّلاهً أفَُٙ

اوواَ ِواشلح /
علاها
لبٍُ اٌؼّ /ُٛعبِؼخ
آي اٌج١ذ
ٍ ٝٙأث ٛهعت /عبِؼخ
علاها
ِٙل ٞعٛاك /عبِؼخ
علاها
ٍبِو اٌقط١ت /عبِؼخ
علاها
ى ٕٗ٠ؽبهق ِ/ٍٝٛ
عبِؼخ علاها
ِٕ١وح اٌشل٠فبد /عبِؼخ
آي اٌج١ذ
ِؾّل اثوا٘ ُ١أثٛ
شٌٛل /َٚعبِؼخ علاها

-41

كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً ف ٟرفؼ ً١اٌؼاللخ ِغ اٌّغزّغ اٌّؾٍ ٟفِٕ ٟطمخ
إٌمت

ِبىْ  ٌٔٛ٠أث ٛؽّبك/
عبِؼخ علاها

ِٕبلشخ

-47

كهعخ رطج١ك إكاهح األىِبد ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً فِٕ ٟطمخ ثئو
اٌَجغ
رم ُ١١ثواِظ إػلاك اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌغبِؼبد االهكٔ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو
اٌّلهٍٚ ٓ١اٌطٍجخ /اٌّؼٍّٓ١
االّٔبؽ اٌم١بك٠خ ٌوؤٍبء االلَبَ االوبك١ّ٠خ ٚػاللزٙب ثبالكاء
ألػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟعبِؼز ٟعلاها ٚاٌ١وِٛن
رمل٠و االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌّل٠و ٞاٌّلاهً ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ فٟ
ِٕطمخ إٌمت.
كهعخ ِّبهٍخ االثلاع ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً ٚػاللزٗ ثبٌزّٕ١خ
اٌّ١ٕٙخ ٌل ٜاٌّؼٍّٓ١
إٌّؾ االكاهٌّ ٞل٠واد اٌّلاهً ٚػاللزٗ ثبالِٓ اٌٛظ١فٌ ٟلٜ
اٌّؼٍّبد فِ ٟؾبفظخ ػغٍْٛ
كهعخ ِّبهٍخ أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ف ٟعبِؼخ االٔجبه ٌٍّٕؾ
اٌلّٛ٠لواؽٚ ِٓ ٟعٙخ ٔظو اٌطٍجخ
رمل٠و كهعخ اٌزياَ ِل٠و ٞاٌّلاهً ثبفالل١بد إٌّٙخ فِٕ ٟطمخ
إٌمت

غَبْ ػٍ١بْ اث ٛشٍظُ/
عبِؼخ علاها
َِ١و اٌوٚاشلٖ /عبِؼخ
عوُ
ثَّخ اث ٛػ١بُ /عبِؼخ
علاها
ٔب٠ف اث ٛل٠ٛله /عبِؼخ
علاها
٘١بَ فزؾ ٟى٠لاْ/
عبِؼخ علاها
ى ٓ٠اٌش٠ٛبد /عبِؼخ
علاها
ٕ٘بء لبٍُ /عبِؼخ
علاها
ػّو ٚهاك االؽوُ/
عبِؼخ علاها

ِٕبلشخ

39

رمل٠و كهعخ فبػٍ١خ اٌجؤبِظ اٌزله٠جٌّ ٟل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِٕ ٟطمخ
إٌمت

اِِ ٓ١ؾّل اٌلكٖ /عبِؼخ
علاها

ِٕبلشخ

31

أصو اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ ػٍ ٝاكاء
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌغبِؼبد االهكٔ١خ
كهعخ ٔبص١و فؼبٌ١بد االشواف اٌزوث ٞٛػٍ ٝاكاء ِؼٍّ ٟاٌّلاهً
اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ عوُ
كهعخ اٍزقلاَ ِل٠و اٌّلهٍخ االٍبٍ١خ ف ٟاالهكْ ٌّٕؾ ٝإٌظُ فٟ
ٚظبئف االكاهح اٌّلهٍ١خ
كٚه ِل٠و اٌّلهٍخ ف ٟرٛف١و إٌّبؿ اٌزٕظ ّٟ١اٌغ١ل ٌٍّؼٍّ ٓ١فٟ
اٌّلاهً فِٕ ٟطمخ ؽ١فب
كهعخ رٛافو ػٕبطو اٌشفبف١خ ف ٟاٌؼاللخ ث ٓ١هؤٍبء االلَبَ
ٚاػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟاٌغبِؼبد االهكٔ١خ
اٌزؾل٠بد اٌز ٟرٛاعٗ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟعبِؼبد شّبي االهكْ:

أِ١وح اٌٍّىب/ٞٚعبِؼخ
علاها
ٍّو اٌؾَٕ١بد/عبِؼخ
علاها
اه٠ظ ؽَ ٓ١اٌؼضّبْ/
عبِؼخ علاها
ٔٙب٠خ ؽَٓ
اٌٛشبؽ/ٟعبِؼخ علاها
ٌٕ١ب اؽّل مٕ٠بد /عبِؼخ
علاها
ٚفبء ػٍ ٟفظب/ٗٔٚ

اشواف
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-15
-41
-41
-44
-43
42-49

-41
-45
3131
34
33
32

37
31
35
21
21

1

شو ٓ٠اٌطؼبٔ /ٟعلاها

اشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
اشواف
اشواف
اشواف
اشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
اشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

اشواف
اشواف
اشواف
اشواف
ِٕبلشخ

24
23
22
29
21
27
21

عبِؼخ اٌ١وِٛن/
رظٛهاد ٚؽٍٛي ِمزوؽخ .اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ
كوزٛهاٖ
فبػٍ١خ رٛظ١ف رمٕ١بد االٔزؤذ ف ٟاالشواف اٌزوث ٞٛف ٟاٌّلاهً ٘جخ رٛف١ك اث ٛػ١بكح/
اٌغبِؼخ االهكٔ١خ
اٌقبطخ ف ٟػّبْ
كٚه ِلثو ٞاٌّلاهً االثزلائ١خ ف ٟرؾَ ٓ١أكاء اٌّؼٍّ ٓ١فِٕ ٟطمخ ٔج ً١ؽّل اث ٛعبِغ/
عبِؼخ علاها
إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ
كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً االثزلائ١خ ف ٟرط٠ٛو فبػٍ١خ اٍزقلاَ ِقزجواد اٌؾبٍٛة ػّواْ اث ٛػ١ل /علاها
ٔظبَ اٌؾٛافي ٌّل٠و ٞاٌّلاهً فِٕ ٟطمخ إٌمت ٚػاللزٗ ثبٌوػب اٌٛظ١فٌ ٟل١ِٕ ُٙ٠و اث ٛاٌم١ؼبْ /علاها
االّٔبؽ االكاه٠خ ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً ٚػاللزٙب ثبكاء اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌّلاهً
ػجلاٌؾٍ ُ١اث ٛعبِغ/
االثزلائ١خ فِٕ ٟطمخ إٌمت
علاها
رف٠ٛغ طالؽ١بد ِلثو ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ٌٍّؼٍّٚ ٓ١ػاللزٙب ثبكائ ُٙفِٕ ٟطمخ ػجلهللا اث ٛؽّبك /علاها

إٌمت
كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً ف ٟرؼي٠ي االٔزّبء ٌٍٛؽٓ ٌل ٜؽالة ِلاهً االغٛاه
اٌشّبٌ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١

25

ػغٛؽ اٌؼًّ ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ٚػاللزٙب ثبكائ ُٙاٌٛظ١ف ٟفٟ
ِلاهً ِؾبفظخ اهثل

91

كهعخ اٌزياَ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ثبفالل١بد إٌّٙخ فِ ٟلاهً االغٛاه
اٌشّبٌ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١

91
94

كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟؾبفظخ اهثل ٌٍم١بكح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ
كهعخ هػب اٌّؼٍّ ٓ١فِ ٟلاهً ٚوبٌخ اٌغٛس اٌل١ٌٚخ فِ ٟؾبفظخ اهثلػٓ رمُ١١
أكائ ِٓ ُٙلجً اٌّل٠وٓ٠
االىِبد االكاه٠خ اٌز ٟرٛاعٙٙب اٌغبِؼبد االهكٔ١خ ٚاصو٘ب ػٍ ٝأكاء أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ

92

كٚه ِلهاء اٌّلاهً اٌّزٍٛطخ فِٕ ٟطمخ اٌغٙواء اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟكٌٚخ اٌى٠ٛذ فٟ
رؼي٠ي اٌم ُ١اٌٛؽٕ١خ ٌل ٜاٌطٍجخ

99

رمل٠و كهعخ فبػٍ١خ اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٟاالكاهح اٌّلهٍ١خ فِٕ ٟطمخ إٌمت
اٌزؼٍ١ّ١خ

91

كٚه ِل٠و اٌّلهٍخ ف ٟرؼي٠ي االٔشطخ اٌّلهٍ١خ فِ ٟلاهً ِٕطمخ إٌمت
اٌزؼٍ١ّ١خ

97

عبئيح اٌٍّىخ هأ١ب اٌؼجلهللا ٌٍّل٠و اٌّزّ١ي ٚكٚه٘ب ف ٟرط٠ٛو أكاء ِل٠وٞ
ِلاهً الٍ ُ١اٌشّبي

91
95

رمل٠و كهعخ لجٛي اٌّؼٌٍّ ٓ١لٚه اٌّشوف اٌزوث ٞٛفٚ ٟىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍُ١
كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ كافً اٌقؾ االفؼو ف ٟرّى ٓ١اٌّؼٍّٓ١
ٚػاللزٗ ثبالثلاع اٌٛظ١فٌ ٟلُٙ٠

11

كٚه ِل٠وِ ٞلاهً اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ ف ٟكٌٚخ اٌى٠ٛذ ف ٟرؾم١ك اٌَّؤ١ٌٚخ
اٌّغزّؼ١خ

11

رمل٠و كهعخ رطج١ك ِؼب١٠و عبئيح اٌٍّه ػجلهللا اٌضبٌٔ ٟزّ ٛ١االكاء اٌؾىِٟٛ
ٚاٌشفبف١خ فِ ٟل٠و٠بد اٌزوث١خ ف ٟالٍ ُ١اٌشّبي
كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً االثزلائ١خ فِ ٟؼبٌغخ ظب٘وح اٌله ًٚاٌقظٛط١خ فٟ
ِٕطمخ إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ
أّبؽ اٌٍَٛن االكاهٌّ ٞل٠و ٞاٌّلاهً اإلثزلائ١خ ٚػاللزٙب ثبٌّٕبؿ اٌزٕظ ّٟ١فٟ
ِلاهً ِٕطمخ إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌزؼٍ ُ١اٌّ ٟٕٙاٌشبًِ ِٛٚاءِزٗ ٌَٛق اٌؼًّ االهكٟٔ
ِؤشواد رم١ّ٠ٛخ روث٠ٛخ ِمزوؽخ ٌٍَّؤ١ٌٚخ اٌّغزّؼ١خ الػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ف ٟاٌغبِؼبد االهكٔ١خ
االكاهح االٍزوار١غ١خ الكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚكٚه٘ب ف ٟرفؼ ً١هؤ٠خ اٌغبِؼبد
االهكٔ١خ اٌؾى١ِٛخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌمبكح األوبكٚ ٓ١١ّ٠اإلكاه : ٓ١٠رظٛه ِمزوػ
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14
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19
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اؽّل اٌغيا /ٞٚعبِؼخ
علاها
ػّو اثوا٘ ُ١اٌش١بة/
عبِؼخ علاها
رّبها ٔغ ٟكاٚٚك/
عبِؼخ علاها
٘جخ اٌشجٛي /علاها
ٍ١ٔٛب اٌغًّ /علاها

ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
اشواف
إشواف

هِي ٞاٌقط١ت /عبِؼخ
علاها
ػجلاٌّؾَٓ اٌؼغّ/ٟ
عبِؼخ آي اٌج١ذ
ٍؼ١ل اٌغل٠ف /ٟعبِؼخ
علاها
ٍٍّ١بْ اٌفو٠غبد/
عبِؼخ علاها
ػّو اٌشجٛي/عبِؼخ
علاها
ػؾ ٝاٌقط١ت/علاها
ٔبك٠ب اثٛ
ؽؼّخ/اٌ١وِٛن/كوزٛهاٖ
ػجلاٌؼي٠ي اٌؼٕي/ٞآي
اٌج١ذ
ٍٛ٠ف اٌش١بة /علاها

ِٕبلشخ

ؽّيح ِواك /ٞعلاها

ِٕبلشخ

ف١بع االٍل /علاها

ِٕبلشخ

ٔٛه ثٕ٠ ٟبٍ/ٓ١علاها

ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

َِ١و اٌوٚاشلح/
اٌغبِؼخاالهكٔ١خ /كوزٛهاٖ

ٌٕ١ب ثشبهاد /عبِؼخ
اٌ١وِٛن/كوزٛهاٖ
فبػٍ١خ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ اٌَّزقلِخ ٌلِظ االشقبص م ٞٚاالػبلخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو َِ١و اٌّوشل /عبِؼخ
االكاه ٓ١٠ثّؤٍَخ ىا٠ل اٌؼٍ١ب ثلٌٚخ االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح
اي اٌج١ذ
كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً ف ٟكٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌٍّؤٚخ االكاه٠خ ٚػاللزٙب
ػجبهلل اٌؼٕي/ٞعبِؼخ اي
ثَّز ٜٛاٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ ٌٍّؼٍّٓ١
اٌج١ذ
7

ِٕبلشخ

إشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ

15

]كهعخ ِّبهٍخ اٌٍَٛن االثلاػ ِٓ ٟلجً ِل٠و ٞاٌّلاهً فِ ٟل٠و٠خ اٌزوث١خ
ٚاٌزؼٌٍٍٛ ُ١اء االغٛاه اٌشّبٌ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١

71

كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِٕ ٟطمخ إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍؼاللبد
االَٔبٔ١خ ِغ اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطٍجخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼبِٓ١

71

كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ ف ٟاؽزٛاء اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٗ اٌّؼٍّ ٓ١فٟ
ِٕطمخ إٌمت ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍّٓ١

74

كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً ف ٟرؼي٠ي صمبفخ اٌؾٛاهٌل ٜؽٍجخ ِلاهً ِٕطمخ إٌمت
اٌزؼٍ١ّ١خ

73

كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً ف ٟاٌؾل ِٓ ظب٘وح رقو٠ت اٌطٍجخ ٌٍّّزٍىبد اٌّلهٍ١خ فٟ
ِٕطمخ إٌمت

72

كهعخ ِّبهٍخ ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌّزٍٛطخ ف ٟكٌٚخ اٌى٠ٛذ إلكاهح اٌّؼوفخ
ٚػاللزٙب ثَّز ٜٛكافؼ١خ االٔغبى ٌلُٙ٠

79

أصو اٌٛػغ االلزظبكٚ ٞاٌٛػغ االعزّبػ ٟف ٟرؼيثي رؾظ ً١اٌطٍجخ فٟ
ِلاهً ِٕطمخ إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ

71

كٚه اٌّشوف ٓ١اٌزوث ٓ١٠ٛف ٟرّٕ١خ االثلاع ٌلِ ٜل٠و ٞاٌّلاهٍبٌضبٔ٠ٛخ فِٕ ٟطمخ
إٌمت اٌزؼٍ١ّ١خ

77

كٚه ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼٌٍٍٛ ُ١اء ثٕ ٟػج١ل فٟ
رّٕ١خ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

71

كهعخ رطج١ك ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟل٠و٠بد اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍّ١ف ٟالٍُ١
اٌشّبي ٌٍَّبءٌخ االكاه٠خ

75

اٌزط٠ٛو اٌزٕظ tّٟ١فِ ٟلهٍخ أوبك١ّ٠خ اٌٍّه (ٚ ِٓ )kings Academyعٙخ
ٔظو اٌؼبٍِٓ١

ٍّو اثلاػ  /عبِؼخ
علاها
ِ ٍٝٛػ١ل
إٌجبه/ٞعبِؼخ علاها
اثوا٘ ُ١طبٌؼ اثٛ
وف/عبِؼخ علاها
ٍ ً١ٙاث ٛػغبط/
عبِؼخ علاها
لبٍُ اث ٛطج١ؼ/عبِؼخ
علاها
ِؾّل ػجلهللا/عبِؼخ اي
اٌج١ذ
اٍّبػ ً١اث ٛثله/عبِؼخ
علاها
عَ ٓ١اث ٛعٛكٖ /عبِؼخ
علاها
ِو ُ٠اٌَؼل/ٞعبِؼخ
علاها
ػٍ ٟكٌٛي /عبِؼخ
علاها
ػج١واٌّؾبٍٕٗ
/عبِؼخ اٌشوق االٍٚؾ

اشواف
اشواف
اشواف
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
ِٕبلشخ
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تحكيم بحوث:

* تست ى أ ا برنىتج التربية العتمية

القته بىلرو الطالب تن جهة ن ر طىلبىت التربية العتمية بكمية

التربية بجىتعة ام القرى ،تجمة جىتعة ج ا ار لم راسىت البح ث.6102/

* أسبىب انت ىر العنف الت رس ف ت ارس الترحمة الثىن ية ( بنين) ف ل ا بن

بي تن جهة ن ر

التعمتين ،تجمة جىتعة ج ا ار لم راسىت البح ث.6102/

مساهمات في خدمة المجتمع
ن ع التسىئتة تىريخهى
الت ىركة ف اج ار

ئى
راسة اح ة

راسة

تحميمية لتقىرير ال عىليىت

ا

الجهة التست ي ة
إ ارة الت ريب التىئيل ا

الترب ي ازرة التربية التعميم

رافية لمت رفين الترب يين ف

ازرة التربية التعميم

ت ريب تعمت الت ارس الثىن ية

رتىن

ا وى الهي ة الت ريسية ف
1

راف

ت ارس التربية التعميم

ف تحىف ة ارب
ا ارة الصف تن يته

رتىن

التخطيط

ا وى الهي ة الت ريسية/جىتعة

رة اح ة

ا تىل خيرية ف تؤسسة الحنىن

ج ا ار

اصحىب الحىجىت الخىصة ف

كبير

التؤسسة ق حصمت م

رع

التؤسسة
الخبرة التدريسية الجامعية
مستوى

عنوان المساق/المقرر

المساق

القسم والجامعة

السنة

نظرية المؤسسات والسموك

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

اإلشراف التربوي

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

ألتخطيط التربوي

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

اقتصاديات التعميم

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

السياسات التربوية

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

موضوعات خاصة في االدارة

ماجستير

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

التطوير التنظيمي

ماجستير

االدارة التربوية  /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

االدارة التربوية /جامعة جدارا

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

التنظيمي

التربوية

مدخل الى التربية
اإلدارة المدرسية

ماجستيروبكالوريوس
ماجستير
وبكالوريوس

إدارة الصف وتنظيمه

بكالوريوس

ادارة رياض االطفال

بكالوريوس

نظريات التعمم الذاتي

بكالوريوس
دبلٌم كلْت هجخوع

االدارة التربوية /جامعة جدا ار

عدة فصول منذ 6002حتى اآلن

االدارة التربوية/الجامعة

الفصل االول6002/6002

االردنية

مهارات في المغة االنجميزية

اسىليب ت ريس المغة ا نجميزية

ثىبٌٛهًٛ٠

االدارة التربوية /جامعة جدارا
الجاهعت العربْت الوفخٌحت

الصيفي 6002
6002-6002

كلْت نسْبو الوازنْت /حٌاره

6002-6002

اٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ/عبِؼخ
اٌيهلبء االٍ٘١خ

6112-6111

عضوية لجان ومجالس في الجامعة
ِ -1غٌٍ عبِؼخ علاها
5

 -4هئِ ٌ١غٌٍ وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزوث٠ٛخ
 -3هئِ ٌ١غٌٍ لَُ االكاهح اٌزوث٠ٛخ
 -2هئٌ ٌ١غٕخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ف ٟاٌمَُ ٚاٌىٍ١خ
ٌ -9غبْ كهاٍخ فطؾ ألَبَ وٍ١خ اٌزوث١خ
ٌ -1غبْ اٌزؾم١ك ف ٟاٌّقبٌفبد اٌز٠ ٟورىجٙب اٌطٍجخ
ٌ -7غٕخ رو٠ٚظ عبِؼخ علاها 4111-4111
ٌ -1غٕخ إػلاك كٌ ً١وزبثخ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ
 -9اٌٍغٕخ اٌضمبف١خ ف ٟاٌغبِؼخٌٚ.....غبْ أفو ٜوض١وح
 -01هئ ٌ١اٌٍغٕخ اٌزؾؼ١و٠خ ٌّؤرّو وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزوث٠ٛخ /عبِؼخ علاها
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