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المؤهالت العممية :
 دكتوراه الفمسفة فى التربية الفنية تخصص أشغال فنية وتراث شعبي بعنوان " اإلمكانات التشكيمية المستحدثة لمبوليمرالطبيعي المعالج ودورهااالبتكاريلممشغولة الفنية"(كمية التربية الفنية) جامعة حموان0202م.

 ماجستير تربية فنية تخصص أشغال فنية وتراث شعبي بعنوان" توظيف الجمود الطبيعية النصف شفافة فيمجال األشغال الفنية كوحدات إضاءة مبتكرة" (كمية التربية الفنية) جامعة حموان0222م.
 دبموم تكميمي (كمية التربية الفنية) جامعة حموان 0886م. -بكالوريوس تربية نوعية( قسم التربية الفنية) جامعة طنطا 0885م.

اٌزبض٠د اٌٛظ١ف:ٝ
-

مدرس بكمية التربية النوعية -جامعة اسوان -4136/5/35حتى تاريخه.
مدرس بكمية التصاميم –جامعة الطائف بدرجة أستاذ مساعد 0324 /23هـ.
مدرس بكمية التربية جامعة نجران عمى درجة أستاذ مساعد 0322 : 20هـ .
محاضر  0304هـ 0322 :هـ (كمية التربية لمبنات بالعال) جامعة طيبة

 التقديرات الحاصمة عميها في الخمس سنوات( ممتاز). محاضر أشغال فنية بكمية التربية النوعية بجامعة طنطا لتدريس تطبيقات األشغال الفنية بقسم التربية الفنية0223 -0222م.

-

مدرسة تربية فنية بمراحل تعميمية مختمفة بوزارة التربية والتعميم بمحافظة الغربية 0885/8/0م0203-2-02-م

ذجطاد اٌزسض٠ػ:
 -3تاريخ فن (عام).
 -5تطور فنون األطفال.
 -7فنون الخط العربي.
 -7األشغال الفنية والشعبية.
-9أشغال النسيج.
 -33اللعب عند األطفال (عملي).
 -35دور الحضانة ورياض األطفال.
 -37فنون األطفال وتطورها.
 -37أسس الفن واألشغال البيئية
 -39تاريخ فن (بيئي وشعبي).
 -43تنسيق األزهار
 -45مادة بحث .
 -47تاريخ فن()3وحضارات قديمة.
 -47مهارات فنية وحياتية " ثالثة طفولة".
 -49طباعة منسوجات(.)3
 -53اشغال نسيج(.)3
 -55مهارات فنية وتربية أسرية(أولى طفولة).
 -57منظور هندسى.
 -57تربية ميدانى .

 -4أشغال فنية بخامات مختلفة.
 -6تصميم وزخرفة.
 -8فنون إسالمية ( للفرقة ثانية)
 - 8نسيج وطباعة.
 -31الطباعة اليدوية.
 -34سيكولوجية رسوم األطفال .
 - 36أسس التصميم.
 -38أشغال المعادن(فرقة اولى/ثالثة)
 -38فنون إسالمية ( للفرقة الرابعة).
 -41زخرفة وتشكيل بخامات بيئية مستهلكة.
 -44نظريات اللون والضوء.
 -46أشغال فنية (خيوط).
 -48أشغال فنية(أولى/ثالثة)
 -48اشغال فنية(.)3
 -51تربية فنية(تأهيل تربوى).
 -54مهارات فنية مالبس اطفال(ثانية طفولة).
 -56تاريخ فن ()8(,)6(,)4()7(,)5(,)3
 -58أشغال فنية نشاط( كليةمصايد واسماك -جامعة أسوان).

األٔفطخ ِ *:فبضوخ ثّؼبضض زاذً عّٛٙض٠خ ِصط اٌؼطث١خ:
 -0معرض التربية الفنية بمحافظة الغربية لمدارس الثانوى بنات0885م.
 -0معرض االعدادية بنين 0886م.
 -2المشاركة ببينالى القاهرة 0886م.
 -3المشاركة بمعرض األشغال الفنية بكمية التربية الفنية  0888م.
 -4معرض التربية الفنية لمطباعة واألشغال الفنية بمدرسة الثانوية بنات  0222م.
 -5المشاركة بمعرض األشغال الفنية بكمية التربية الفنية جامعة حموان م0222.
 -6المشاركة بمعرض التربية الفنية العام بمحافظة الغربية  0220م.
 -7المشاركة بمعرض األشغال الفنية بكمية التربية الفنية جامعة حموان 0220م.
 -8المشاركة بمعرض األشغال الفنية بكمية التربية النوعية -جامعة طنطا  0222م.
 -41المشاركة بمعرض قسم األشغال الفنية والتراث الشعبى بكمية التربية الفنية جامعةحموان.َ 0223
ِ -44ؼطض اٌزطث١خ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ .عبِؼخ أؼٛاْ .َ4142
ِ -44فبضوخ ف ٟاٌّؼطض اٌؽٌٍٕ ٜٛصٕبػبد اٌ١س٠ٚخ اٌزطاص١خ 4145/5/4
ِ -43ؼطض ٌٍّفغٛالد اٌفٕ١خ ثبٌٛضـخ اٌزسض٠ج١خ ٌزّٕ١خ ِٙبضاد اٌؼبٍِ ٓ١اٌغسز ثفطع صمبفخ أؼٛاْ
 4145/41/45اٌ.َ4145 /44/42 ٝ
ِ -42ؼطض اٌصٕبػبد اٌ١س٠ٚخ اٌزطاص١خ .َ4145

ِٙ -45طعبْ اٌفٕ ْٛاٌزفى١ٍ١خ ٌٍّزرصص "ٓ١عبِؼخ ػ ٓ١ـّػ .َ4145

اٌّؼبضض اٌفرص١خ:

 .0معرض "حوار مشغولة " قصر ثقافة عين حموان 0202 -5-2م.
 .0معرض "لمسة مشغولة( ")0ساقية الصاوى الزمالك 0202 -6-00م.
 .2معرض "لمسة مشغولة(")0قاعة الطيف بكمية التربية النوعية جامعة القاهرة0200/02/00 .
 .3مشغولة فنية وخيطية قاعة الطيف بكمية التربية النوعية جامعة القاهرة0202-5-06م
 .4معرض"حوارات قصقوصة " قاعة الطيف بكمية التربية النوعية جامعة القاهرة0203-4-04م.
 .5معرض "رؤية وتواصل" قاعة الشهيد احمد بسيونى كمية التربية الفنية بالزمالك0203-8-02م.
 .6معرض " خامة ولون " قاعة الطيف بكمية التربية النوعية -جامعة القاهرة 0203_00_0م.
 .7معرض "ايقاع خامات التوليف" قاعة الطيف بكمية التربية النوعية جامعة القاهرة 0204-0-00م.

*اٌّؼبضض ثبٌٍّّىخ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ :

ِ -0ؼطض التربية الفنية الدائم بكمية التربية لمبنات بالعال لعام (0307 ,0306 ,0305 ,0304هـ)
 -0معرض الوسائل التعميمية لمتربية الفنية (0305هـ).
 -2معرض األشغال الفنية(0308هـ).
 -3المعرض الدائم لمفنية – كمية التربية  -جامعة نجران 0320هـ.
 -4معرض لمسات فنية فى يومنا الوطني فى الجمعية العربية السعودية لمثقافة والفنون فرع نجران.
 -5معرض لوحتي وطني بالمعهد التقني لمبنات بنجران.
 -6معرض زهور نجران (0320 )0هـ
 -7معرض زهور نجران(0322 )0هـ.
 -8معرض المشغوالت الفنية والتراثية بالطائف.
-02معرض األشغال الفنية بالخامات البيئية بكمية التربية النوعية0203-02-00م.

*إٌفبغبد اٌّصبحجخ :

 )4ضئ١ؽخ اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌزطث١خ ٌٍجٕبد ثبٌؼال ٌؼبَ (٘4231/47/42/49/42/45ـ).
 )4رغ١ٙع ِطؼُ األـغبي اٌفٕ١خ ٚاٌطؼُ ٚاٌزص٠ٛط ثغّؼ١خ األؼطح ٚاٌعٚاط ثبٌؼال.
 )3اٌّحبفظخ ػٍ ٝارصبي اٌىٍ١خ ثبٌج١ئخ (ِفبضوبد فٕ١خ ِغ اٌحعبٔخ اٌحى١ِٛخ ثبٌّحبؾ ,اٌطظ٠م١خ ,اٌؼع٠ع٠خ)
ثأػّبي فٕ١خ ٚرؼٍ ُّٙ١ثؼط اٌرجطاد ػٓ األـغبي اٌفٕ١خ ٚاالؼزفبزح ِٕٙب ٌزؼٍ ُ١األغفبي وٍ١خ اٌزطث١خ ثبٌؼال-
عبِؼخ غ١جخ(٘4231_45ـ).
 )2ػع ٛف ٟاٌٍغٕخ اٌربصخ ثزطعّخ اٌرطػ اٌّطٛضح ٌّطحٍخ اٌجىبٌٛضٛ٠غ ِٓ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ئٌ ٝاٌٍغخ االٔغٍ١ع٠خ
ف ٟلؽُ االلزصبز إٌّعٌ -ٟوٍ١خ اٌزطث١خثبٌؼال -عبِؼخ غ١جخ .
 )5ػع ٖٛثٍغٕخ االؼزمجبي ٚاٌزٕظٌ ُ١حفالد ذط٠غ ٟاٌىٍ١خ ػبَ ٘4347 ,42ـ.
 )2ػعٌ ٛغبْ ؼ١ط االِزحبٔبد ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ غ١جخ (٘4231_45ـ).
 )9ػعٌ ٛغٕخ اإلضـبز األوبز ّٟ٠ثىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕغطاْ٘4234-4234ـ.
 )2ضئ١ؽخ اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
 )7ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌزأز٠ت ثىٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ٘4234-4234ـ٘4233/34.ـ
 )41ػعٌ ٛغٕخ رٛص١ف اٌّمطضاد ثمؽُ االلزصبز إٌّعٌ٘4234-4234ٟـ٘4233/34 .ـ.

 )44رٕؽ١ك حفً اٌزؼبضف ثأػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ اٌغسز ثغبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
 )44ػعٌ ٛغٕخ اذزجبض اٌّزمسٌِٛ ٓ١ظ١فخ ِؼ١س ثىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕغطاْ(لؽُ االلزصبز إٌّعٌ.)ٟ
 )43ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌؽّٕ١بض ٌمؽُ االلزصبز إٌّعٌ – ٟعبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
 )42ػعٌ ٛغٕخ رحى ُ١اٌّٛا٘ت اٌفٕ١خ ٌٍّإرّط اٌؼٍّ ٟاٌضبٔ -ٟعبِؼخ ٔغطاْ .
 )45ػعٌ ٛغٕخ رؼ ٓ١١اٌّؼ١ساد ثمؽُ االلزصبز إٌّعٌ ٟررصص رطث١خ اٌفٕ١خ.
 )42ػعٌ ٛغٕخ اٌزٛػ١خ ٚاإلػالَ ٚاٌزسض٠ت ثبٌغٛزح ٌغبِؼخ ٔغطاْ٘4234-4234ـ.
 )49ضئ١ؽخ اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢زاة ثغبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
ِٕ )42ؽمخ االرصبالد ف ٟوٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ ثبٌغٛزح ٘4234-4234ـ.
 )47ضئ١ؽخ ٌغٕخ ؼ١ط االذزجبضاد ٌٍفصً اٌسضاؼ ٟاألٚي -اٌفصً اٌسضاؼ ٟاٌضبٔ٘4234/34ٝـ.
 )41رمِ ُ١١ؽبثمبد اٌغبِؼخ اٌربصخ ثبألػّبي اٌفٕ١خ"رص٠ٛط ظ٠ز -ٟضؼُ -رص٠ٛط فٛرٛغطاف).....,ٝ
ِ )44ؽئٌٛخ وٕزطٚي اٌفطلخ اال – ٌٝٚاٌطاثؼخ -اٌّؽز٠ٛبد االٚي ٚاٌضبٌش ٚاٌطاثغ ٚاٌربِػ ثىٍ١خ اٌزطث١خ ٌٍجٕبد
ثبٌؼال – عبِؼخ غ١جخ ِٕص(٘4231_4245ـ).
 )44ػعٌ ٛغبْ ؼ١ط االِزحبٔبد ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ غ١جخ (٘4231_45ـ).
 )43ػعٌ ٛغٕخ اإلضـبز األوبز ّٟ٠ثىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕغطاْ٘4234-4234ـ.
 )42ضئ١ؽخ اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
 )45ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌزأز٠ت ثىٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ٘4234-4234ـ..
 )42ػعٌ ٛغٕخ رٛص١ف اٌّمطضاد ثمؽُ االلزصبز إٌّعٌ٘4234-4234ٟـ.
 )49ػعٌ ٛغٕخ اذزجبض اٌّزمسٌِٛ ٓ١ظ١فخ ِؼ١س ثىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕغطاْ(لؽُ االلزصبز إٌّعٌ.)ٟ
 )42ػعٌ ٛغٕخ رحى ُ١اٌّٛا٘ت اٌفٕ١خ ثبٌٍغٕخ اٌفٕ١خ -عبِؼخ ٔغطاْ .
 )47ػعٌ ٛغٕخ رؼ ٓ١١اٌّؼ١ساد ثمؽُ االلزصبز إٌّعٌ ٟررصص رطث١خ اٌفٕ١خ.
 )31ػعٌ ٛغٕخ اٌزٛػ١خ ٚاإلػالَ ٚاٌزسض٠ت ثبٌغٛزح ٌغبِؼخ ٔغطاْ٘4234-4234ـ.
 )34ضئ١ؽخ اٌٍغٕخ اٌفٕ١خ ثىٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢زاة ثغبِؼخ ٔغطاْ ٘4234-4234ـ.
 )34ضئ١ؽخ ٌغٕخ إٌفبغ ثىٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ.
 )33رٕؽ١ك حفٍخ اٌّزفٛلبد ثّؽطػ اٌغبِؼخ( عبِؼخ ٔغطاْ).
 )32رٕؽ١ك حفً " ػٛزح اٌٍّه ثبٌؽالِخ"( ِؽطػ اٌغبِؼخ – عبِؼخ ٔغطاْ).
 )35رٕؽ١ك ٚضـخ" اٌزرط١ػ االؼزطار١غٚٚ,"ٟضـخ" اإلغبض اٌٛغٌٍّٕ ٟإ٘الد ثبٌٍّّىخ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ
ٚاٌّؼب١٠ط األوبز١ّ٠خ "ٚٚضؾ اٌغٛزح ثبٌىٍ١خ.
 )32رصّٚ ُ١رٕف١ص ـٙبزاد ٚٚضؾ ٚزٚضاد اٌغٛزح ثىٍ١خ اٌزطث١خ – عبِؼخ ٔغطاْ.
 )39رصّ ُ١ـؼبض ٌىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕبد – رصّ ُ١ـؼبض ٌٍغٛزح اٌربصخ عبِؼخ ٔغطاْ.
 )32ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌزّٕ١خ اٌجفط٠خ ٚرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ثٛحسح ظّبْ اٌغٛزح -اٌمؽُ إٌؽبئ -ٟعبِؼخ ٔغطاْ -وٍ١خ
اٌزطث١خ.
 )37ػعٌ ٛغٕخ رط٠ٛط اٌّمطضاد ثبٌغٛزح.
ِٕ )21ؽمخ االرصبالد ثىٍ١خ اٌزطث١خ – عبِؼخ ٔغطاْ.
ِ )24حىّخ ثبٌّإرّط اٌؼٍّ ٟاٌضبٌش ٌٍطبٌت ٚاٌطبٌجخ ثٛظاضح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثبٌسِبَ ٘4233ـ.
ٌغبِؼبد( ـمطا -األِ١طح ٔٛضح  -اَ اٌمط -ٜحبئً).
ِٕ )24ؽمخ اٌّإرّط اٌؼٍّ ٟاٌضبٌش ٌٍطبٌت ٚاٌطبٌجخ(أثحبس ٌٛٚحبد فٕ١خ)٘4233ـ ثىٍ١خ اٌزطث١خ.
ِ )23حىّخ ثبٌّإرّط اٌؼٍّ ٝاٌربِػ ٌٍطبٌت ٚاٌطبٌجخ٘4235ـ(ٌٛحبد ٚأثحبس)وٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌٝ
ثبٌطبئف.
 )22ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌغساٚي ثمؽُ اٌفٕ"ْٛوٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌ"ٝعبِؼخ اٌطبئف٘35/ 32ـ
 )25ػعٌ ٛغٕخ رم ُ١١أزاء أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ ثىٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌ.ٝ

 )22ػعٌ ٛغٕخ اٌّفزط٠بد ثمؽُ اٌفٕ ْٛوٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌ ٝثبٌطبئف.
 )29ػعٌ ٛغٕخ ٍِف اٌّبزح ثمؽُ اٌفٕ -ْٛوٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌ ٝثبٌطبئف.
ِ )22س٠ط ٚحسح اٌغٛزح ثىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ.َ4142
 )27ػع ٛاٌٍغٕخ اٌرّبؼ١خ ٌّزبثؼخ أػّبي اٌغٛزح ٌٍىٍ١بد ثغبِؼخ اؼٛاْ .َ4142
ِ )51ؽئٛي االرصبي اٌطالث ٝثىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ثغبِؼخ اؼٛاْ.َ4142/4145/َ4142
 )54ػع ٛثفط٠ك اٌّزبثؼخ ٌٍغبْ اٌساذٍ١ىخ ثّطوع ظّبْ اٌغٛزح ثغبِؼخ أؼٛاْ.
 )54ػع ٛفٌ ٝغٕخ اٌسضاؼخ اٌصار١خ ٌغبِؼخ أؼٛاْ.
 )53ػع ٛثٕبز ٜاٌزصٚق اٌفٕٚ ٝاٌزصٚق اٌجصطٌ ٜمصط صمبفخ أؼٛاْ ظّٓ ثطرٛوٛي اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌغبِؼخ ٚلصٛض
اٌضمبفخ .َ4145/4142
 )52ثطرىٛي رؼبِ ْٚحبظطاد ٚٚضؾ اـغبي فٕ١خ ثٛظاضح اٌفجبة ٚاٌط٠بظخ ثؽبحخ اٌّسٕ٠خ فِ ٟحبفظخ اؼٛاْ.
ٚ )55ضؾ ٔٚسٚاد ثٕبز ٜاٌّطأح ٚاٌطفً ٌؽبحخ اٌّسٕ٠خ ثبؼٛاْ.
 )52ػع ٛثّفطٚع ِفزطن ث ٓ١عبِؼخ عٕٛة اٌٛازٚ ٜصٕسٚق اٌؼٍٚ َٛاٌزّٕ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ضلُ( )41994رحذ
ػٕٛاْ(رؼّ١ك ِف َٛٙاثساػبد عصٚض اٌمط٠خ اٌّصط٠خ ِٓ ذالي اٌزطاس اٌزمٍ١سٚ ٜاٌحطف ٚاٌصٕبػبد اٌّحٍ١خ"
لطِ ٞرزبضح ثصؼ١س ِصط ٌزّٕ١خ اٌحطف اٌزمٍ١س٠خ ٚاالر١خ ثّحبفظخ لٕب ٚاؼٛاْ ٚؼ٘ٛبط ٚااللصط)

أٔفطخ ذبصخ ثغٛزح اٌزؼٍ:ُ١
ِٕ -4ؽمخ االرصبالد ف ٟوٍ١خ اٌزطث١خ عبِؼخ ٔغطاْ ثبٌغٛزح ٘4234-4234ـ.
 -4ضئ١ؽخ ٌغٕخ اٌزّٕ١خ ٚرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ثٛحسح ظّبْ اٌغٛزح -اٌمؽُ إٌؽبئ -ٟعبِؼخ ٔغطاْ -وٍ١خ اٌزطث١خ.
 -3رٕؽ١ك ٚضؾ" اٌزرط١ػ االؼزطار١غٚ ","ٟضـخ اإلغبض اٌٛغٌٍّٕ ٟإ٘الد ثبٌٍّّىخ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ ٚاٌّؼب١٠ط
األوبز١ّ٠خ "
 -2ػعٌ ٛغٕخ رط٠ٛط اٌّمطضاد ثبٌغٛزح
 -5رصّٚ ُ١رٕف١ص ـٙبزاد ٚضؾ ٚزٚضاد اٌغٛزح ثىٍ١خ اٌزطث١خ –عبِؼخ ٔغطاْ.
 -2رصّ ُ١ـؼبض ٌىٍ١خ اٌزطث١خ ثٕبد – عبِؼخ ٔغطاْ.
 -9رصّ ُ١ـؼبض ٌٍغٛزح اٌربصخ ثغبِؼخ ٔغطاْ.
ِ -2طاعؼخ ٚرٕؽ١ك ثٕط زٌ ً١اٌٛحسح ٚاٌىٍ١خ ٚاٌجطاِظ أللؽبَ وٍ١خ اٌزطث١خ.
 -7االػالْ ٚاٌزٕؽ١ك ٌٛضؾ ٚزٚضاد اٌغٛزح ثبٌىٍ١خ.
ػعٌ ٛغٕخ رط٠ٛط ذطخ لؽُ اٌفٕ ْٛثىٍ١خ اٌزصبِٚ ُ١االلزصبز إٌّعٌ -ٝعبِؼخ اٌطبئف.
-41
ِس٠ط ٚحسح اٌغٛزح ثىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ثغبِؼخ أؼٛاَْ4142/2/41
-44
ػعٌ ٛغٕخ اٌزرط١ػ االؼزطار١غ.ٟ
-44
ػع ٛثٍغٕخ اٌّزبثؼخ ٌٛحساد ظّبْ اٌغٛزح ثىٍ١بد عبِؼخ اؼٛاْ.
-43
ػًّ زٌ ً١وٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ثغبِؼخ اؼٛاْ.
-42
ػعٌ ٛغٕخ اٌسضاؼخ اٌصار١خ ٌىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ .
-45
ضئ١ػ ٌغٕخ اٌفحص ٌىزت وٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ.
-42
اػساز زٌٚ ً١حسح ظّبْ اٌغٛزح.
-49
اػساز زٌ ً١اٌىٍ١خ.
-42
اػساز زٌ ً١اٌّ١ضبق االذاللٌ ٝؼع١٘ ٛئخ اٌزسض٠ػ ثغبِؼخ أؼٛاْ.
-47
اػساز زٌ ً١اٌزطث١خ اٌّ١سأ. ٝ
-41
ػعّ٠ ٛضً لؽُ اٌزطث١خ اٌفٕ١خ ثٍغٕخ اٌّزبثؼخ ألػّبي اٌزسض٠ت اٌّ١سأٌ ٝطالة اٌفطلخ اٌضبٌضخ
-44
َ4142/4145

زٚضح ِؼب١٠ط اٌغٛزح ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزسض٠ؽ١خ ِٓ  9/42اٌِ4142/9/42 ٝطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء
-44
٘١ئخ اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد عبِؼخ أؼٛاْ.
زٚضح اٌزرط١ػ االؼزطار١غ ٝف ٟاٌفزطح ِٓ  9/44اٌِ4142/9/42 ٝطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ
-43
اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد -عبِؼخ اؼٛاْ.
فبػٍ١بد ٚضـخ اٌؼًّ اٌربصخ ثرسِبد ِفطٚػبد ٚICTPرفؼ ً١اٌجط٠س االٌىزط ٝٔٚاٌغبِؼٝ
-42
َ4142/41/42
زٚضح "ٔظُ االِزحبٔبد ٚرم ُ٠ٛاٌطالة" ثّطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد ثغبِؼخ
-45
أؼٛاْ ِٓ  9/42اٌَ4142/9/42 ٝ
اٌحصٛي ػٍ ٝاٌّطوع اٌضبٔ ٝثغبِؼخ أؼٛاْ ف ٝازاضح اٌغٛزح ٌىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خِ 3 .طاد ِززبٌ١خ
-42

اٌزٛاصً اٌّغزّؼ ٝاٌربضع ٝث ٓ١اٌىٍ١خ ٚاٌّغزّغ :

 -4ئلبِخ زٚضح رسض٠ج١خ ثبٌّطوع اٌؽؼٛز ٞاألِط٠ى ٟثزؼب ْٚوٍ١خ اٌزطث١خ ِغ اٌغّؼ١خ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ ٌٍضمبفخ
ٚاٌفٕ ْٛفطع ٔغطاْ  5أ٠بَ رحذ ِؽٌّّ "ٝؽبد فٕ١خ فِٕٛ٠ ٝب اٌٛغٕ."ٝ
 -4االـزطان ثٍٛحبد فٕ١خ ف ٝثطٔبِظ اٌفؼبٌ١بد إٌؽبئ١خ اٌّمبِخ ثّٕبؼجخ اٌ َٛ١اٌٛغٕ ٝاي 24رحذ ضػب٠خ
ؼّ ٛاألِ١ط ِفؼً ثبٌّؼٙس اٌزمٌٍٕ ٝجٕبد ثٕغطاْ.
 -3رٕف١ص ثحش ٚزضاؼخ ِ١سأ١خ ػٍِ ٝؼبل ٓ١ػمٍ١ب ثّسضؼخ اٌزحف١ع اٌضبٔ١خ ثٕبد ثٕغطاْ ٚالبِخ ٚضـخ ٚػًّ
ِؼطض زائُ ٌ.ٓٙ
 -2االـزطان فٚ ٝضـخ ٚثطٔبِظ رٛػ ٜٛػٓ اٌزطث١خ اٌربصخ.
 -5رؽغ ً١ثجطٔبِظ ٔٙعخ ِصط اٌمٕبح األ ٌٝٚاٌّصط٠خ ػٓ ِؼطض حٛاض ِفغٌٛخ.
 -2رؽغ ً١ثجطٔبِظ ِصط إٌٙبضزح ثبٌّفبضوخ ثٛضـخ ػًّ ثمصط صمبفخ ػ ٓ١حٍٛاْ.
 -9رؽغ ً١ثجطٔبِظ ٔحٓ ف ٟأضض غ١جخ ػٓ أغبظاد اٌغٛزح ثطازِ ٛ٠حبفظخ اؼٛاْ.
 -7تسجيل حمقة عن حياتنا د ايمان وجدي ...اهمبة الزهور بالمنزل - YouTubeوتنفيذها بخامات البيئة
من أهمية التوليف في االشغال الفنية.
www.youtube.com/watch?v=YqMBULGr_bk

-7

رؽغ ً١ف ٟثطٔبِظ ح١برٕب .www.youtube.com/watch?v=sjCCV6tNXI1413/31/15عن أهمية االشغال الفنية
واالستفادة من الخامات في الحرف البيئية في حياتنا.

رؽغ ً١ثطٔبِظ اشاػ ٝثؼٕٛاْ حطفٕب اٌّصط٠خ ٚرط٠ٛط٘ب .
-41
لبفٍخ الث ٛاٌط٠ؿ ٌٍّطأح ٚاٌطفً ٚرؼٍُ أؼبٌ١ت رفى١ٍ١خ .
-44
لبفٍخ لط٠خ ثٙبض٠ف ٔغغ اٌطاغ ثبؼٛاْ لبفٍخ ِغزّؼٌ ٗ١زطـ١س االؼزٙالن ٚرؼٍُ االؼبٌ١ت اٌزفى١ٍ١خ
-44
ٌٍربِبد اٌج١ئ١خ َ4145/44/41
ِؼؽىط اٌغٛاٌخ ثبٌىٍ١خ (َ4145/44/43 َٛ٠ػًّ  42عساض٠خ اـغبي فٕ١خ ثربِبد ِرزٍفخ ٌزعٓ١٠
-43
عسضاْ اٌىٍ١خ ٚأؼٛاض٘ب ٚوٍ١خ اٌزطث١خ).
ـٙبزح ـىط ٚرمس٠ط ػٍ ٝأغبػ ِؼؽىط اٌغٛاٌخ اٌضبٌش .َ4142
-42
ٚضـخ ف ٟعبِؼخ اٌطفً ٚ 4145/44/42 َٛ٠ضـخ ػٓ اٌحطف اٌزطاص١خ ٚاّ٘١خ اٌحفبظ ػٍٙ١ب
-45
ٚرّٕ١خ اٌٛػ ٝاٌغّبٌٚ ٝاٌحػ اٌٛغٌٕ ٝال٘زّبَ ثجٍسٔب ٚحطفٙب ٚوً ذبِخ ثٙب ٚاٌحفبظ ػٍ ٝرطاصٕب ِٓ
االٔسصبض.
رحىِ ُ١ؽبثمخ اثساع ٌفجبة اٌغبِؼبد (عبِخ اؼٛاْ) فِ ٟغبي اٌفٕ ْٛاٌزفى١ٍ١خ َ4142/4145
-42
ػًّ عساض٠ز ٓ١وّفبضوخ ِغزّؼ١خ ثبٌّسضؼخ اٌزغط٠ج١خ ثأؼٛاْ.
-49
ٚضـخ اػبزح رس٠ٚط ذبِبد اٌج١ئخ ٌٕبز ٜاٌّطأح ثمصط اٌضمبفخ
-42
ػًّ عساض٠ز ٓ١ثبٌّسضؼخ اٌفٕسل١خ ثبؼٛاْ.
-47

ٚضؾ ػٓ االـغبي اٌفٕ١خ ثؽبحخ اٌّسٕ٠خ ثبٌزؼبِ ْٚغ ٚظاضح اٌفجبة ٚاٌط٠بظخ.
-41
ِسضثخ ثّطوع اٌفٕ ْٛاٌزفى١ٍ١خ ِٓ لجً اٌّزرصص ٓ١فِ ٝغبي اٌزطث١خ اٌفٕ١خ ثغبِؼخ أؼٛاْ.
-44
اٌّفبضوخ ثّؼطض االـغبي اٌفٕ١خ ف ٝحفً أٔفطخ االلؽبَ 4145/44/2
-44
أفطخ فٕ ْٛرفى١ٍ١خ ٚـٙبزاد ـىط ٌؼًّ عساض٠بد ِٚفغٛالد فٕ١خ ثّساضغ ٚضٚظبد اٌزطث١خ
-43
اٌّ١سأ١خِ( -4:سضؼخ اٌؽبزاد االثزسائ١خ اٌّفزطوخ).
ِسضؼخ ػٍٔ ٝبصط ١ِٚسأ ٝاٌفطلخ اٌضبٌضخ غفٌٛخ.
-42
ِسضؼخ اٌ ّٝ١ّٙاٌغجالٜٚ
-45
ِسضؼخ اثب ظ٠س ٌٍغبد(فِ ٝغبي اٌزطث١خ اٌّ١سأ١خ ٌٍفطلخ اٌضبٌضخ غفٌٛخ)
-42
ِسضؼخ ٔغ١ت ِحفٛظ اٌطؼّ١خ ٌٍغبد فطٔؽ.ٝ
-49
ِسضؼخ اٌؽ١سح ٔف١ؽخ.
-42
ِسضؼخ ِغّغ ػٍ ٝثٓ اث ٝغبٌت.
-47

اإلـطاف ػٍٚ ٝضؾ فٕ١خ( وّسضثخ )



























ٚضـخ اٌصجبغخ ٚاٌطجبػخ اٌ١س٠ٚخ
ٚضـخ إٌمؿ ثبٌحٕب
ٚضـخ رؼٍ ُ١ضؼ َٛاألغفبي
ٚضـخ اٌؼالط ثبٌطؼُ
ٚضـخ أـغبي فٕ١خ ثبٌؽزبْ ٚاٌغٛخ ٚاٌرٛ١غ.
ٚضـخ رٕؽمبد ظ٘ٛض ِؼبصطح.
ٚضـخ اٌز١ٌٛف ثبألصساف ٚاألحغبض.
ٚضـخ اٌطؼُ ػٍ ٝاٌععبط.
ٚضـخ ٌٛحبد ذػ ػطث.ٝ
ٚضـخ اٌزفى ً١ثبٌرطظ.
ٚضـخ ثط٠ك اٌزطاس.
ٚضـخ اٌزفى ً١ػٍ ٝاٌغٍس اٌطج١ؼ. ٟ
ٚضـخ إٌؽ١ظ ٚاٌز١ٌٛف ثربِبد ِرزٍفخ.
ٚضـخ ٌّؽبد فٕ١خ فِٕٛ٠ ٝب اٌٛغٕ ٟاي 24ثبٌّؼٙس اٌؽؼٛز ٞاألِط٠ى ٟثبٌزؼبِ ْٚغ اٌغّؼ١خ اٌؼطث١خ
اٌؽؼٛز٠خ ٌٍضمبفخ ٚاٌفٕ ْٛفطع ٔغطاْ ِٓ ٘4234/41/43 :42ـ .
ٚضـخ ٌٛحزٚ ٟغٕ ٟثبٌّؼٙس اٌزمٌٍٕ ٟجٕبد ثٕغطاْ.
ٚضـخ اٌ َٛ١اٌزٛػٌٍ ٜٛزطث١خ اٌربصخ ٘4233-4-45ـ.
ٚضـخ اٌؼالط ثبٌطؼُ ٚاالـغبي اٌفٕ١خ اٌضبٌضخ غفٌٛخ 4142وٍ١خ اٌزطث١خ – عبِؼخ اؼٛاْ.َ.
ٚضـخ رٛص١ف اٌجطاِظ ٚاٌّمطضاد ٛٔٚارظ اٌزؼٍُ ثغبِؼخ اؼٛاْ .َ4145 /2 /31 :42
اٌحصٛي ػٍ ٝاٌطذصخ اٌس١ٌٚخ ٌم١بزح اٌىّجٛ١رط.ICDL
اٌٛضـخ اٌزسض٠ج١خ ٌزّٕ١خ ِٙبضاد اٌؼبٍِ ٓ١اٌغسز ثفطع صمبفخ أؼٛاْ ِٓ 41/45اٌَ4145/44/42 ٝ
ٚضـخ ِٙبضاد اٌزفى ً١ثبالـغبي اٌفٕ١خ ثّطوع ـجبة ِسٕ٠خ اؼٛاْ ٛٔ 44فّجط .َ4145
ٚضـخ ػٓ اٌحطف اٌزطاص١خ ف ٝعبِؼخ اٌطفً ثغبِؼخ أؼٛاْ َ4142/4145
ٚضـخ اٌحطف اٌج١ئ١خ (ٚضـز ٝحطف ث١ئ١خ ٚفٓ ٔٛث)ٝثمصط صمبفخ أؼٛاْ ثّطوع اٌزسض٠ت ٚاػساز اٌمبزح
اٌضمبف -ٓ١١أؼٛاْ.
ٚضـخ ز٠ىٛض ِٕعٌٌٍّ ٝطأح اٌّؼٍ١خ ثمصط اٌضمبفخ ثأؼٛاْ .َ4142
ثطرٛوٛي رؼب ْٚث ٓ١عّؼ١خ اٌّؽزمجً ٌٍزّٕ١خ ٚحّب٠خ اٌّؽزٍٙه ٚاٌج١ئخ ٚوٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ٌزأً٘١
اٌفز١بد فِ ٝغبي اٌّفغٛالد اٌ١س٠ٚخ .4142
ِحبظطح ٚٚضـخ ػٓ" اػبزح اٌزس٠ٚط ٚاثزىبض رحفخ فٕ١خ" ثمصط صمبفخ اؼٛاْ .َ4145/44/49

 رحى ُ١اٌّؽبثمبد اٌفٕ١خ ثبزاضح إٌفبغ اٌفٕ ٝثغبِؼخ أؼٛاْ ٌٍفٕ ْٛاٌزفى١ٍ١خ 4145/44/31

اٌسٚضاد ٚاٌٛضؾ ٚإٌسٚاد :


















زٚضح رسض٠ج١خ" زٚض اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼس ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ"ِس٠ط٠خ اٌزطث١خ ٚاٌزؼٍ.َ4772" ُ١
زٚضح رسض٠ج١خ "اؼزطار١غ١بد اٌزؼٍ ُ١اٌّطٛض" ِس٠ط٠خ اٌزطث١خ ٚاٌزؼٍ.َ4111" ُ١
ٔسٚح ذبصخ ثّٛظٛع ( ال ٌإلض٘بة ) ربثؼخ ٌٛظاضح اٌزطث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثّصط (.)َ4113
زٚضح رسض٠ج١خ ػٓ األؼئٍخ اٌّٛظٛػ١خ ٚو١ف١خ ص١بغزٙب ثىٍ١خ اٌزطث١خ ٌٍّؼٍّبد ثبٌؼال.
زٚضح رسض٠ج١خ ػٓ اؼزطار١غ١بد اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼس ثىٍ١خ اٌزطث١خ ٌٍجٕبد ثبٌؼال ف ٟػبَ .4242
زٚضح اٌزؼٍ ُ١اٌّسِظ اٌزطج١م" ٟوٍ١خ اٌزطث١خ ٌٍجٕبد ثبٌؼال -عبِؼخ غ١جخ" ٘4231ـ.
زٚضح ثؼٕٛاْ "فٓ اٌس٠ىٛض ٚاٌزصّ ُ١إٌّعٌ "ٟعّؼ١خ األؼطح ٚاٌعٚاط ثبٌؼال٘4231 -ـ.
زٚضح ثؼٕٛاْ "ِٙبضاره ح١بره" عّؼ١خ األؼطح ٚاٌعٚاط ثبٌؼال٘4231 -ـ .
زٚضح "اٌزفى١ط االثساػٚ ٝاٌزفى١ط إٌبلس" عبِؼخ ٔغطاْ وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢زاة ٘4234ـ.
زٚضح اٌّؼب١٠ط األوبز١ّ٠خ ٌٍزط٠ٛط ٚاٌغٛزح – عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234ـ.
 Teaching and Learningثغبِؼخ ٔغطاْ.َ4144/2/45-42.
 –Managing and Leadingثغبِؼخ ٔغطاْ.
ٔسٚح ػٓ زٚضح ئزاضح اٌّفبض٠غ ِPMPؼٙس ِٛا٘ت اٌرٍ١ظ ٌٍزسض٠ت ٚاٌزؼٍ٘4234-44-47-ُ١ـ.
ٔسٚح ػٓ " فٓ اٌحٛاض"ٌ -غٕخ اٌزٛػ١خ ٚاإلضـبز.
ٔسٚح رطـ١س اٌّ١بٖ ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ.
ٚضـخ ئؼزطار١غ١خ اٌؼصف اٌصٕ٘ – ٟثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ.
ٚضـخ"رٛص١ف اٌجطٔبِظ" ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234 /43-44ـ.
















ٚضـخ"رٛص١ف اٌّمطض" ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234 /5/47ـ.
ٚضـخ"اٌزرط١ػ االؼزطار١غ "ٝثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234 /2/47ـ.
ٚضـخ"االغبض اٌٛغٌٍّٕ ٝإ٘الد ثبٌٍّّىخ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ" ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4234 /2/3ـ.
زٚضح " اؼزرساَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٝاٌزسض٠ػ" ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4233/5/42 -49ـ.
زٚضح" ِؼب١٠ط اٌغٛزح ف ٝاٌؽ١بق اٌّإؼؽ٘4232 /4 -47 "ٝـ.
زٚضح ِٙبضاد االرصبي اٌفؼبي -ثىٍ١خ اٌزطث١خ -عبِؼخ ٔغطاْ ٘4233/3/31ـ.
زٚضح اٌزؼٍ ُ١االٌىزط٘4234 /49 -45 Blackboard ٝٔٚـ.
زٚضح" رمط٠ط اٌّمطضاٌسضاؼ٘4233/2/44-44 "ٝـ.
زٚضح "ِٙبضاد اٌزفى١ط ثبٌمجؼبد اٌؽذ"٘4233/2/44ـ.
زٚضح " اٌزسض٠ػ ٚفك اٌصوبءاد اٌّزؼسزح" ٘4233/5/49ـ.
زٚضح" اٌؼصف اٌصٕ٘٘4233/4/41"ٝـ.
زٚضح" ذطائػ إٌّٙظ" ٘4232/5/42-49ـ.
زٚضح " االػزّبز اٌّإؼؽٚ ٝاٌجطاِغٌّ ٝحٛض ذسِخ اٌّغزّغ" ٘4232/2 /44-44ـ.
زٚضح "لٛاػس اٌّؼٍِٛبد ٌٍّىزجخ اٌطلّ١خ اٌؽؼٛز٠خ" زاض إٌّظِٛخ ٌمٛاػس اٌّؼٍِٛبد اٌؼطث١خ
٘4232/2/49ـ.
ٚ ضـخ"ِؼب١٠طاٌغٛزح ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزسض٠ؽ١خ" 42اٌ.َ4142/9/ 42 ٝ

 ـٙبزح زٚضح اٌزرط١ػ االؼزطار١غ44ِٓ ٝاٌَ4142/9/42 ٝ
 زٚضح "ٔظُ االِزحبٔبد ٚرم ُ٠ٛاٌطالة"ِطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد ثغبِؼخ أؼٛاْ
ٚ ضـخ ٚ ICTPرفؼ ً١اٌجط٠س االٌىزط ٝٔٚاٌغبِؼ ٝثغبِؼخ أؼٛاْ.
ٚ ضـخ " اٌزرط١ػ االؼزطار١غِ " ٝطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد ثبٌغبِؼخ.
ٚ ضـخ " ِؼب١٠ط اٌغٛزح ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزسض٠ؽ١خ" ِطوع رّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ ٚاٌم١بزاد
ثبٌغبِؼخ.











ـٙبزح زٚضح ٔظُ االِزحبٔبد ٚرم ُ٠ٛاٌطالة ِٓ  9/42اٌَ4142/9/42 ٝ
زٚضح ئزاضح اٌفط٠ك اٌجحض َ4145-2—5/2 ٝاٌّطوع اٌمٌ ِٝٛزّٕ١خ لسضاد أػعبء ٘١ئخ اٌزسض٠ػ
ٚاٌم١بزاد ثٛظاضح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٝ

زٚضح اٌزم ُ٠ٛاٌصارٌّ ٝإؼؽبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ِٓ ٝاٌفزطح  َ4145/2/44-7ثبٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛزح
اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبز.
زٚضح رٛص١ف اٌّمطضاد ثبٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛزح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبز.
زٚضح اٌّطاعغ اٌربضع ٝثبٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛزح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبز.
زٚضح اٌزرط١ػ االؼزطار١غ ٝثبٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛزح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبز.
حعٛض ٚاٌؼطض ة ثٕسٚح " اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ٚااللزصبز إٌّعٌٔ – ٝظطح ٌٍّؽزمجً" لطبع اٌّغٍػ االػٍٝ
ٌٍغبِؼبد .َ4145-41-44
ٔسٚح " ِٕظِٛخ اٌم ُ١اٌّسٔ١خ ث ٓ١اٌفٓ ٚاٌزؼٍ "ُ١اٌ١ٙئخ اٌمجط١خ االٔغ١ٍ١خ ٌٍرسِبد االعزّبػ١خ ِبضغ .4142
ٚضـخ " ل ُ١إٌعا٘خ ٚاٌففبف١خ ٚاٌزٛػ١خ ثّربغط اٌفؽبز ٚؼجً ِٕؼٗ" ثغبِؼخ أؼٛاْ ِبضغ .َ4142

األثحبس:
 -1اإلِىبٔبد اٌزفى١ٍ١خ ٌٍسائٓ اٌففبفخ وّسذً رغط٠ج ٟفِ ٟغبي األـغبي اٌفٕ١خ-اٌّإرّط اٌطاثغ ثىٍ١خ اٌزطث١خ
إٌٛػ١خ –عبِؼخ أؼٛ١غ.4144 /44/3-4
 -2فبػٍ١خ األـغبي اٌفٕ١خ ف ٝذفط اٌؽٍٛن اٌؼسٚأٌ ٟس ٜاألغفبي اٌّؼبل ٓ١شٕ٘١ب ً ثٕغطاْ .اٌّإرّط اٌؼٍّٝ
حٍٛاْ .َ4143 /2/41 -2
ِ -3سضؼخ اٌزطو١جبد األ١ٌٚخ وّسذً ٌزغط٠جبد رفى١ٍ١خ فِ ٟغبي األـغبي اٌفٕ١خ اٌّإرّط اٌس ٌٝٚاٌربِػ
ٌىٍ١خ اٌزطث١خ اٌفٕ١خ ثغبِؼخ حٍٛاْ . َ4142
 -4اؼزحساس ص١بغبد رفى١ٍ١خ ثبٌؽحبة وّىّالد ظٚ ٞظٕ٠خ ٌٍّطأح ٚاٌطفً ِغٍخ اٌطفٌٛخ ِٓ وٍ١خ ض٠بض
األغفبي عبِؼخ اٌمب٘طح -اٌؼسز اٌؼفطِ ْٚب 4145 ٛ٠ثزطل ُ١ز.ISSN4342-5223 ٌٟٚ

 -5إٌظط٠خ اٌٛظ١ف١خ وّسذً الؼزحساس ؼزبئط حبئط١خ فِ ٟغبي اٌصٕبػبد اٌصغ١طح( زضاؼخ رغط٠ج١خ فٟ
ِغبي اٌّطأح ٚاٌطفً) ِغٍخ اٌطفٌٛخ ِٓ وٍ١خ ض٠بض األغفبي– عبِؼخ اٌمب٘طح-اٌؼسز اٌضبٔٚ ٟاٌؼفطْٚ
ٕ٠ب٠ط  َ4142ثطل ُ١ز.ISSN4342-5223 ٌٟٚ
حعٛض ِٚفبضوخ ثبٌّإرّطاد:
 -4اٌحعٛض ٚاٌّفبضوخ (ِؽزّغ) ف ٟفبػٍ١بد اٌّإرّط اٌؼٍّ ٟاٌس ٌٟٚاٌضبٌش ٌىٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ ثغبِؼخ
إٌّٛف١خ" عٛزح اٌزؼٍٚ ُ١رحس٠بد اٌّؽزمجً "ضؤٚ ٜآفبق"ِ 42-45بضغ .َ4145
 -4حعٛض ِإرّط وٍ١خ اٌزطث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ػ ٓ١ـّػ "اٌسضاؼبد إٌٛػ١خ ِٚزطٍجبد اٌّغزّغ ٚؼٛق
اٌؼًّ" /2-5اثط.َ4145 /ً٠
 -3اٌّفبضوخ ف ٟعٍؽبد ِٕٚبلفبد اٌّإرّط اٌؼٍّ ٟاٌطاثغ ٚاٌؼفط(ٓ٠اٌس ٌٟٚاٌضبٌش) ِٛٚظٛػٗ ثطاِظ
ئػساز اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌغبِؼبد ِٓ أعً اٌزّ١ع(اٌغّؼ١خ اٌّصط٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚغطق اٌزسض٠ػ)43-44
/أغؽطػَ4145 /
 -2اٌّفبضوخ ف ٟعٍؽبد ِٕٚبلفبد اٌّإرّط اٌفرص١خ اإلثساػ١خ ثـ"رطث١خ ٔٛػ١خ أـّ. َ4142-3-41"ْٛ
 -5اٌّفبضوخ ثٛضلخ ػًّ ٚحعٛض عٍؽبد ِإرّط " رؼٍ ُ١اٌفِٕٚ ْٛزطٍجبد اٌزغ١١ط" َ4142-2-41
اٌّإرّط اٌس ٌٝٚاٌؽبزغ ٌىٍ١خ اٌزطث١خ اٌفٕ١خ –عبِؼخ حٍٛاْ.

اٌىزت اٌّإٌفخ:
 وزبة "أؼػ اٌفٓ ٚاألـغبي اٌج١ئ١خ" زاض اٌّزٕج -ٝاٌٍّّىخ اٌؼطث١خ اٌؽؼٛز٠خ.َ4144
 وزبة اٌزطث١خ األؼط٠خ ٚاٌّٙبضاد اٌفٕ١خ ٌٍطفً -ط .َ .ع -زاض اٌفىط اٌؼطث – ٝاٌمب٘طح .َ4142
االـطاف ػٍ ٝاٌطؼبئً:
 -4ضؼبٌخ ِبعؽز١ط ثغبِؼخ أؼٛ١غ ثؼٕٛاْ"ضؤ٠خ رفى١ٍ١خ ِجزىطح ثاؼزرساَ اٌعذبضف إٌٛث١خ فٟ
ِغبي األـغبي اٌفٕ١خ ٌزٕف١ص ؼزط ضأؼ١خ " َ4142
اٌّسٔٚبد:
ِ سٔٚخ ػٓ األـغبي اٌفٕ١خ( اٌغٍٛز – اٌغطاء اٌحٛ١أ -ٟاألؼبٌ١ت اٌزفى١ٍ١خ ٌربِخ إٌحبغ -اٌّىطِ١خ ٚأؼػ
اٌفٓ ٚاألـغبي اٌج١ئ١خ -ػغٕ١خ اٌؽ١طاِ١ه -اٌجبرفٚٛضن)
 ئٔفبء ِسٔٚخ األـغبي اٌج١ئ١خ ٚرٕؽ١ك األظ٘بض ٚإٌؽ١ظ ٚاٌطجبػخ ٚاٌّؼبزْ ٚاٌرعف ......ػٍ ٝاٌطاثػ
/http://emwagdeyblogspotcom.blogspot.com
ِ سٔٚخ ػٓ "رٛظ١ف ِؽزٍٙىبد اٌربِبد عّبٌ١ب ً ٔٚفؼ١بً"
 فٕبٔخ ِؼزّسح ف ٟاألـغبي اٌ١س٠ٚخ ثبٌّٛلغ اٌؼبٌّhttps://emanwajdey4.see.me ٝ

