
                                                                       
                                                                المنزلي االقتصاد كلية

                                                                  القومية الهيئة من معتمدة كلية(

 )واالعتماد الجودة لضمان
                                                                                                             

 

 

 

 

 ةــــالبياهات الشخصي
 مذيده خمذي العيذ مدمىد:        الاظم باليامل -

 التربىي. مذسط بلعم الاكخفاد اإلاجزلى:                  الىظيفت -

 مىاهج ووشق جذسيغ الاكخفاد اإلاجزلى:             الخخفق  -

 حامعت خلىان   - : وليت الاكخفاد اإلاجزلي             حهت العمل -

 م 1978/ 1/ 1:              جاسيخ اإلايالد -

 بىالق ألاهليت اإلاىبعت ػ 65:          عىىان العمل -

 5774962فاهغ:          5773299:        جليفىن العمل -

-  ٌ  مدافظت الؽشكيت –اللمذ  مشهض مىيا –املحمذيت  :         عىىان اإلاجز

-  ٌ :  :          جليفىن اإلاجز  3597518 -055مجٌز :       01129470816مدمٌى

 dr.madehahamdy13@yahoo.com:             ليىترووىالبريذ ؤلا -

ةـــــــــــالسيرة الذاثي  

 محمىدمديحه حمدي السيد للدكحىرة/ 

 

mailto:dr.madehahamdy13@yahoo.com


 ةــــــــــالعلمي املؤهالت
 

حامعت  -وليت الاكخفاد اإلاجزلى -كخفاد اإلاجزلى الؽعبت التربىيت الابيالىسيىط  -

 مع مشجبت الؽشف. -1999عام  -خلىان 
ً
 بخلذيش عام حيذ حذا

كخفاد اإلاجزلى إلاجزلى جخفق مىاهج ووشق جذسيغ الاكخفاد اماحعخحر فى الا -

فعاليت همىرج أبعاد الخعليم فى "  ووان مىلىع الشظالت بعىىان ،2006عام 

كخفاد اإلاجزلى للمشخلت الثاهيت يغ الابعن مهاساث الخفىحر مً خالٌ جذس جىميت 

 حامعت خلىان. –وليت الاكخفاد اإلاجزلى  مً الخعليم ألاظاس ى "

كخفاد إلاجزلى جخفق مىاهج ووشق جذسيغ الاكخفاد االا دهخىساه الفلعفت فى -

 خذاث جذسيعيتجفميم و " ووان مىلىع الشظالت بعىىان  ،2012اإلاجزلى عام 

يت ألاخشي لخلميزاث كخفاد اإلاجزلى وبعن اإلاىاد الذساظمخياملت فى مادة الا

وبعن  بخذائيت وؤلاعذاديت وكياط فعاليتها فى جىميت الخدفيلاإلاشخلخحن الا 

حامعت  –وليت الاكخفاد اإلاجزلى   "هدى اإلاادة مهاساث الخفىحر العليا والاججاه

 خلىان.

 ألاكاديمي الىظيفي الحدرج

حامعت  –كخفاد اإلاجزلى وليت الا –كخفاد اإلاجزلى التربىي الا معيذة بلعم -

 .2000/ 12/ 5مً  -خلىان 

 –كخفاد اإلاجزلى وليت الا –كخفاد اإلاجزلى التربىي مذسط معاعذ بلعم الا -

 .2007 /12/ 3مً  – حامعت خلىان

حامعت  –كخفاد اإلاجزلى وليت الا –بلعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي مذسط  -

 .وختى جاسيخه 2012/ 12/ 25مً  –خلىان 

 



 الحعليمية بالعملية املزثبطة الىظيفية ألاوضطة

 ألاوضطة الحدريسية: 

:
ً
أزىاء ؼغل وظيفت م جذسيعها إلاشخلت البيالىسيىط التى جاإلالشساث الذساظيت  -أوال

 مذسط بلعم ؤلاكخفاد اإلاجزلى التربىي:

 :الفشكت الثاهيت 

 .خلىق ؤلاوعان 

 .أـٌى التربيت 

 .مباديء الخذسيغ 

 .وظائل حعليميت 

 :الفشكت الثالثت 

 .لغت ئهجلحزيت مخخففت 

 مفغش )جىبيلى(. جذسيغ 

 اللعم التربىي(–)كعم ئداسة  علم الىفغ ؤلاحخماعى. 

 هاساث جذسيغ.م 

 .صحت هفعيت 

 .اإلاىاهج 

  1"جشبيت عمليت ." 

 :الفشكت الشابعت 

 لى.الحاظب آلا 

 .كشاءاث وبدىر جشبىيت 

 . وشق جذسيغ 



 .جىىىلىحيا حعليم 

 "2جشبيت عملى". 

 " 3جشبيت عملى." 

أزىاء ؼغل اظاث العليا س م جذسيعها إلاشخلت الذ: اإلالشساث الذساظيت التى جزاهيا

 وظيفت مذسط بلعم ؤلاكخفاد اإلاجزلى التربىي :

 : مشخلت الذبلىم 

 كخفاد اإلاجزلى.ء وخذاث مىاهج الابىا -

 .منهى علم هفغ  -

 اإلاجزلى اإلاخلذم.كخفاد وشق جذسيغ الا -

 كخفاد اإلاجزلى.جفميم مىاهج الا -

 : مشخلت اإلااحعخحر 

 اإلاىهج ومجخمع اإلاعشفت. -

 .بدث فى مجاٌ الخخفق -

 فى مجاٌ اإلاىاهج والخذسيغججاهاث الحذيثت للبدث العلمى الا -

 وشق واظتراجيجياث جذسيغ مادة الخخفق. -

 مهاساث ئعذاد البدث التربىي. -

 الخذسيغ ومخغحراث العفش. -

 واظتراججياث الخذسيغ ""معخىي سفيع"" همارججفميم  -

 هخىساه :ذمشخلت ال 

 .كشاءاث فى مجاٌ الخخفق باللغت ؤلاهجلحزيت 

 

 



 املؤلفات العلمية من هاصزين معزوفين 
د/  -د/ مذيدت خمذي العيذ -أ.م.د/ ههى يىظف العيذ مهارات الحدريس:. 1

 الهيئت اإلافشيت العامت للىخاب.  –( 2019/ 2018مشيم دمحم سبيع )

د/  -أ.م.د/ ههى يىظف العيذ مباديء الحدريس بين ألاصالة وإلابداع:. 2

الهيئت اإلافشيت  –( 2019/ 2018) د/ مشيم دمحم سبيع -مذيدت خمذي العيذ

 العامت للىخاب.

 

 اتالامححـــــاه أعمال
وختى العام  2012/2013عمى بىىتروٌ الفشكت الثاهيت مً العام الجامعى  .1

2018/2019. 

ت عىام الجامعيلل  اإلاؽاسهت بمالخظت لجان امخدان الذساظاث العليا .2

 2017/ 2016ـــــــــــــــــ 2015/2016ــــــــــــــــ 2014/2015

الفشكت  خلييم مادة التربيت العمليت لىالباثمخداهيت لاإلاؽاسهت باللجان الا  .3

، 2017/2018للعام الجامعى  –كخفاد اإلاجزلى التربىي بلعم الا –الثالثت 

 .2019/ 2018والففل الذساس ى ألاٌو للعام الجامعى 

اإلاؽاسهت باللجان الامخداهيت لخلييم مادة الخذسيغ اإلافغش لىالباث الفشكت  .4

 .2019/ 2018للعام الجامعى  –كخفاد اإلاجزلى التربىي بلعم الا –الثالثت 

 )البحثية ألاوضطة(  العلمية الزسائل على إلاصزاف
 

 ؼشاف عليها وجم مىاكؽتها ومىدذ الذسحت:ؼتران فى ؤلا الا شظائل التى جم ال 

رح فى "مىهج وؽاه ملت سظالت ماحعخحر بعىىانهذي ئبشاهيم دمحم ئبشاهيم :  -

لذي جالميز اإلاشخلت حخماعى التربيت ؤلاظشيت لخىميت الاهخماء والخىافم الا 

 م.6/2/2019اإلاىاكؽت جاسيخ  بخذائيت "الا 

 ؼتران فى ؤلاؼشاف عليها ولم جىاكؾ بعذ:الشظائل التى جم الا  



"فعاليت بشهامج كائم على سظالت ماحعخحر بعىىان وفاء ظمحر خعً العيذ: -

كخفاد اإلاجزلى لخىميت الخفىحر ؤلايجابى فى الا ((Wed-Questsالشخالث اإلاعشفيت 

 يخام.فعيت لذي ألا والفالبت الى

ظخخذام الخعلم الخىافس ى " فعاليت ا سظالت ماحعخحر بعىىان :الهادي سيهام دمحم -

اإلاذمج فى جذسيغ ؤلاكخفاد اإلاجزلى لخىميت ؤلابذاع الخىىىلىجى والعلىن 

 ؤلايثاسي لذي والباث اإلاشخلت الثاهىيت .

 العلمية والىدوات املؤثمزات في املضاركة

: املؤثمزات العلمية
ً
 أوال

حامعت  –كخفاد اإلاجزلى اإلاإجمش الذولى ألاٌو ليليت الاى اإلاؽاسهت بالحمىس  ف .1

" فى الفترة  علىم ؤلاوعان الخىبيليت والخىىىلىحيا فى ألالفيت الثالثتخلىان "

 2013مايى  9- 8مً 

بالحمىس وجلذيم بدث وجىظيم لجان اإلاإجمش الذولى الثاوى اإلاؽاسهت الفعالت  .2

ىميت البؽشيت ومخىلباث ظىق " الخحامعت خلىان  –كخفاد اإلاجزلى ليليت الا

  2014مايى  7- 5فى الفترة مً  العمل "

ش العلمى الذولى الثالث ليليت اإلاإجم إلاؽاسهت الفعالت بالحمىس وجىظيم لجانا .3

 –ججاهاث الحذيثت فى البدث العلمى "الاحامعت خلىان  –كخفاد اإلاجزلى الا

 2015مايى  6- 4فى الفترة مً سؤيت جىمىيت " 

( ليليت الشابع والعؽشيً) الذولى الثالث بالحمىس فى اإلاإجمش العلمىاإلاؽاسهت  .4

"بشامج ئعذاد اإلاعلمحن فى الجامعاث مً احل  حامعت عحن ؼمغ –التربيت 

والزي علذ باللاهشة داس الميافت حامعت عحن ؼمغ فى الفترة مً الخمحز " 

 2015أغعىغ  12-13

ً العشبى الثام –مش الذولى الشابع اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس واإلاىاكؽت فى اإلاإج .5

كخفاد "الاحامعت اإلاىىفيت  –كخفاد اإلاجزلى عؽش لالكخفاد اإلاجزلى ليليت الا

 2016ئبشيل  6-5فى الفترة مً  اإلاجزلى وكمايا الخىميت "



اإلاإجمش العلمى اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس والخىظيم واإلاؽاسهت ببدث فى  .6

"جفعيل دوس ؤلاكخفاد اإلاجزلى فى  حامعت خلىان –كخفاد اإلاجزلى الذولى الشابع لال

 2016مايى  17- 16فى الفترة مً  اإلاىاوىت وجىميت املجخمع "

حامعت –اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس فى اإلاإجمش الذولى ألاٌو ليليت التربيت  .7

الفاعليت الخعليميت ليلياث التربيت فى الىوً العشبى فى سخاب حامعت الضكاصيم " 

 2017يىايش  30-29فى الفترة مً  الضكاصيم "

اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس فى اإلاإجمش الذولى الثالث ليليت التربيت حامعت  .8

-23" فى الفترة مً  " معخلبل ئعذاد اإلاعلم وجىميخه فى الىوً العشبىأهخىبش 6

 2017ئبشيل  24

اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس فى اإلاإجمش العلمى الثاوى عؽش للجمعيت العشبيت  .9

يت ل"التربيت وبيئاث الخعلم الخفاعحامعت اللاهشة  –لخىىىلىحيا التربيت

 2017يىليى  13- 12فى الفترة مً :جدذياث الىاكع وسؤي اإلاعخلبل " 

 الذولىالعلمى اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس واإلاؽاسهت ببدث فى اإلاإجمش  .10

ودوسه فى " الخعليم الىىعى حامعت وىىا  –الخامغ ليليت التربيت الىىعيت 

 2018ماسط  23 -21فى الفترة مً  ابخياس مؽشوعاث لخىميت وجىىيش ظيىاء"

اإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس واإلاؽاسهت ببدث فى اإلاإجمش الذولى ألاٌو ليليت  .11

فى  بخياسيت وظىق العمل"الا  "الخعليم الىىعى ..معت اإلاىيا حا –التربيت الىىعيت 

 2018يىليى 17-16الفترة مً 

 الثاوىاإلاؽاسهت الفعالت بالحمىس واإلاؽاسهت ببدث فى اإلاإجمش الثالث الذولى  .12

") وليت التربيت   " الذساظاث الىىعيت فى املجخمعاث العشبيت )الىاكع واإلاأمٌى

 2019ماسط  3 -2الىىعيت حامعت الضكاصيم فى الفترة مً 

: الىدوات العلمية والثقافية
ً
 ثاهيا

" فى الففل  عاداث العللىذوة بعىىان "ل اإلاؽاسهت باإلعذاد والحمىس  -1

حامعت  –كخفاد اإلاجزلى بيليت الا 2013/ 2012الذساس ى الثاوى للعام الجامعى 

 خلىان.



" فى الففل الذساس ى ألاٌو  اللبعاث العذهذوة  بعىىان " اإلاؽاسهت بدمىس  -2

 حامعت خلىان. –كخفاد اإلاجزلى بيليت الا 2014/ 2013للعام الجامعى 

 واديمى إلاشخلت الذساظاث العليا ""ؤلاسؼاد ألاهذوة بعىىان  مىس اإلاؽاسهت بد -3

كخفاد بيليت الا 2015/ 2014ورلً فى الففل الذساس ى ألاٌو للعام الجامعى 

 حامعت خلىان. –اإلاجزلى 

دعم الىالب اإلاخعثريً  " جفعيل بشهامج وآلياثوة بعىىان هذ اإلاؽاسهت بدمىس  -4

" 
ً
 حامعت خلىان. –كخفاد اإلاجزلى الابيليت  2016/ 21/3بخاسيخ  دساظيا

ث " دوس معلمت ؤلاكخفاد اإلاجزلى فى جىميت اإلاهاسا هذوة بعىىان اإلاؽاسهت بدمىس  -5

كخفاد بيليت الا 2016/  3/ 23بخاسيخ   حخماعى "العلميت واإلاؽاسهت فى العمل الا 

 حامعت خلىان. –اإلاجزلى 

الفغحرة  فى جمىحن " دوس خالىاث اإلاؽشوعاث دمىس هذوة بعىىان اإلاؽاسهت ب -6

واإلاىعلذة  "ظعاث ألاظشة والىفىلت لعىق العملخشيجى كعم ئداسة مإ 

 حامعت خلىان. –كخفاد اإلاجزلى الابيليت  2016 12/ 13باليليت بخاسيخ 

"الؽباب وزلافيت الخعامل واإلاؽاسهت املجخمعيت  هذوة بعىىاندمىس اإلاؽاسهت ب -7

 حامعت خلىان. –كخفاد اإلاجزلى بيليت الا 2017/ 3/ 9واإلاىعلذة باليليت بخاسيخ " 

 بخاسيخ " الزواء املحشن للزواء _ الزواء الشوحى "دمىس هذوة بعىىان اإلاؽاسهت ب -8

 حامعت خلىان. –بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى  2018/  4/ 18

" زلافت الحىاس لذي  ىذوة بعىىانلوالحمىس  خىظيمعذاد والاإلاؽاسهت باإل  -9

حامعت  –بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى  2018/  11/ 5 بخاسيخالؽباب الجامعى "  

 .خلىان

 "الخذسيغ لزوي ؤلاخخياحاث الخاـت "عىىان باإلاؽاسهت بدمىس هذوة  -10

 .حامعت خلىان –بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى  17/12/2018واإلاىعلذة بخاسيخ 

 

 

 الحدريبيــــــة الدورات



 

: الدوارت
ً
 الحدريس هيئة أعضاء قدارت لحىمية الحدريبية أوال

 "الجىاهب اإلااليت واللاهىهيت فى ألاعماٌ الجامعيت"دوسة جذسيبيت بعىىان  .1

حامعت  –واإلاىعلذة بمشهض جىميت كذساث أعماء هيئت الخذسيغ واللياداث 

 2014/ 3/ 10 -9خلىان فى الفترة مً 

" واإلاىعلذة بمشهض  أظغ بىاء وجىىيش اإلالشس الجامعىدوسة جذسيبيت بعىىان "  .2

حامعت خلىان فى الفترة مً  –جىميت كذساث أعماء هيئت الخذسيغ واللياداث 

5- 7  /2015 

 "مؽشوعاث البدىر الخىافعيت املحليت والعاإلايت"دوسة جذسيبيت بعىىان  .3

حامعت  –واإلاىعلذة بمشهض جىميت كذساث أعماء هيئت الخذسيغ واللياداث 

 2018/ 19 -18خلىان فى الفترة مً 

واإلاىعلذة بمشهض جىميت كذساث  "ؤلاخفاء الخىبيلى"دوسة جذسيبيت بعىىان  .4

/ 15 -14حامعت خلىان فى الفترة مً  –أعماء هيئت الخذسيغ واللياداث 

2018 



: الدورات الحدريبية الحخصصية:
ً
 ثاهيا

 –واإلاىعلذة بملش وليت الاكخفاد اإلاجزلى  الخفاعل الففى "" جذسبيت بعىىان دوسة  .1

 2018/ 3/ 14حامعت خلىان بخاسيخ 

" واإلاىعلذة بملش وليت الاكخفاد  " ؤلابذاع فى مجاٌ الخذسيغدوسة جذسبيت بعىىان  .2

 2018/ 4/ 23 -22خلىان فى الفترة مً حامعت  –اإلاجزلى 

واإلاىعلذة بملش وليت  مليت الخعليميت "" الليم ألاخالكيت فى العدوسة جذسبيت بعىىان  .3

 2018/ 9/ 17 -16حامعت خلىان فى الفترة مً  –الاكخفاد اإلاجزلى 

: الدورات الحدريبية وورش العمل
ً
 ثالثا

خخباساث الخدفيليت" /"جفميم اخخباساث بىىن "ملذمت فى الا  دوسة جذسيبيت بعىىان .1

  2/12/2013بخاسيخ حامعت خلىان  –مشهض اللياط والخلىيم  ألاظئلت"

خلىان حامعت  –بمشهض لمان الجىدة  "ئداسة الجىدة والخىىيش"دوسة جذسيبيت بعىىان  .2

 . 11/10/2018 بخاسيخ

"ئعذاد وجدذيث اظتراجيجيت الخذسيغ وسؼت عمل جدذ عىىان  اإلاؽاسهت بدمىس  .3

كخفاد اإلاجزلى وليت الا " والخعلم والخلىيم بالبرامج ألاواديميت للكعام العلميت باليليت

 .8/11/2018 بخاسيخ  حامعت خلىان واإلاىعلذة –

 لخدذيث ملشساث وبشامج مشخلت الذساظاث العلياوسؼت عمل  دمىس اإلاؽاسهت ب .4

 .2018أهخىبش  -حامعت خلىان  –واإلاىعلذة بملش وليت الاكخفاد اإلاجزلى 

 

 املضاركة في جعديل وثطىيز اللىائح ومضزوعات

 الحطىيز  

  

وفدق جىاصن الهييل لبرهامج دبلىم مىاهج  ILO,Sاإلاؽاسهت فى حعذيل املخشحاث الخعليميت  .1

التى  NARSووشق جذسيغ الاكخفاد اإلاجزلى فى لىء اإلاعايحر ألاواديميت اللياظيت اللىميت 

 جخبىاها اليليت .



اإلاؽاسهت فى ئعذاد الخىت الخىفيزيت لخعضيض وجىىيش بشهامج ماحعخحر مىاهج ووشق  .2

 .2014/2015، 2013/2014جذسيغ الاكخفاد اإلاجزلى ورلً فى ألاعىام الجامعيت 

ق جذسيغ ماحعخحر مىاهج ووش  اإلاؽاسهت فى ئعذاد مىهجيت الخىىيش والخدذيث لبرهامج .3

 .2014/2015، 2013/2014ألاعىام الجامعيت  الاكخفاد اإلاجزلى ورلً عً

اظخىالع سأي الىالب خٌى اإلالشساث ظخبيان ؤلاخفائى ال خفشيغ الخىصيع و الب اإلاؽاسهت .4

/ 2012 مً  لثالثت والشابعت التربىيت مً العام الجامعيالذساظيت للفشكت الثاهيت وا

 .2019 /2018 وختى 2013

مىاهج ووشق دبلىم لفاث اإلالشساث الذساظيت إلاشخلت ماظديفاء اإلاؽاسهت فى مشاحعت  .5

 .2012/2013للعام الجامعى كخفاد اإلاجزلى جذسيغ الا

مىاهج احعخحر فاث اإلالشساث الذساظيت لبرهامج ماإلاؽاسهت فى مشاحعت اظديفاء مل .6

وختى  2013/2014ورلً فى الفترة مً العام الجامعى ووشق جذسيغ الاكخفاد اإلاجزلى 

 .2018/ 2017العام الجامعى 

يفاث  .7 هامج واإلاففىفاث والخلاسيش إلالشساث بش اإلاؽاسهت فى مشاحعت وحعذيل الخـى

جامعى مىاهج ووشق جذسيغ ؤلاكخفاد اإلاجزلى ورلً عً الفترة مً العام الماحعخحر 

 .2015/2016م وختى 2013/2014

اإلاؽاسهت فى مشاحعت اظديفاء ملفاث اإلالشساث الذساظيت للفشكت الثاهيت إلاشخلت  .8

 .2016/2017الىسيىط للعام الجامعى يالب

كخفاد اإلاجزلى للعام لبرهامج ماحعخحر مىاهج ووشق جذسيغ الائعذاد خشيىت اإلاىهج  .9

 .2018/ 2017الجامعى 

يف ومففىفاث وملشساث  .10 بشهامج ماحعخحر مىاهج ووشق اإلاؽاسهت فى جدذيث جـى

 .2018/ 2017جذسيغ الاكخفاد اإلاجزلى للعام الجامعى 

 

 

 

 



 الحطىيز ومضزوع الجىدة ضمان وحدة أعمال في املساهمة

 لالعحماد والحأهيل املسحمز

 
حامعت خلىان ورلً مً  –بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى الجهاص ؤلاداسي معياس عمى لمً فشيم  .1

 .2018/ 2017م وختى عام 2012/2013ى العام الجامع

حامعت خلىان ورلً  –بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى  معياس الخذسيغ والخعليمعمى لمً فشيم  .2

 .م وختى آلان2012/2013ى مً العام الجامع

للعام حامعت خلىان  –بيليت الاكخفاد اإلاجزلى يجيحن عمى وملشس بىخذة مخابعت الخش  .3

 .2012/2013الجامعى 

لعام حامعت خلىان عً الفترة مً ا –عمى بىخذة خمايت البيئت بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى  .4

 .وختى آلان 2017/2018الجامعى 

ئعذاد جلشيش مشدود ظياظاث اليليت فى الخعامل مع مؽىالث الخعليم والخعلم ورلً إلاعياس  .5

حامعت خلىان ورلً فى العام الجامعى  –الخذسيغ والخعلم ليليت الاكخفاد اإلاجزلى 

2015/2016 . 

للعم ت البيالىسيىط والذساظاث العليا اإلاؽاسهت فى جلييم الىسكت الامخداهيت ليل مً مشخل .6

وختى العام الجامعى  2013/2014لعام الجامعى عً الفترة مً االاكخفاد اإلاجزلى التربىي 

2017 /2018. 

اإلاؽاسهت فى ئعذاد جلشيش بالىىاجج الخعليميت الخاـت بالبرامج املخخلفت إلاشخلت البيالىسيىط  .7

حامعت  –التى جدلم مهاساث الخىظيف إلاعياس الخذسيغ والخعلم بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى 

 . 2017/2018خلىان للعام الجامعى 

جدليل اظتراجيجيت الخذسيغ والخعلم والخلىيم الخاـت باإلالشساث ئعذاد جلشيش اإلاؽاسهت فى  .8

خلىان للعام الجامعى  حامعت –الذساظيت فى الخخففاث املخخلفت بيليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى 

2017/2018. 

 

 



 والقسم الكلية مسحىي  على الداخلية اللجان في املضاركة

: عضىية اللجان املىبثقة على مسحىي الكلية
ً
 :أوال

ت خلىان حامع –واإلاىبثلت عً مجلغ وليت الاكخفاد اإلاجزلى عمى وملشس لجىت اإلاىخبت  .1

 .2013/2014للعام الجامعى 

واإلاىبثلت عً مجلغ وليت الاكخفاد اإلاجزلى  لجىت ؼئىن املجخمع وجىميت البيئتعمى وملشس  .2

 2016/ 2015 حامعت خلىان للعام الجامعى –

 –كخفاد اإلاجزلى لىالب واإلاىبثلت عً مجلغ وليت الالجىت ؼئىن الخعليم وا عمى وملشس  .3

 .2017/2018خلىان للعام الجامعى  حامعت

 : عضىية اللجان الداخلية على مسحىي القسم :
ً
 ثاهيا

اإلاؽاسهت لمً الفشيم اإلايلف بؽشاء الىخب العلميت الخاـت باللعم للعام الجامعى  .1

2013 /2014  

يت للفشق الثالثت والشابعت التربىيت شاف على ئعذاد معشك التربيت العملاإلاؽاسهت باإلؼ .2

  2016/ 2015،، 2014/ 2013للعىام الجامعيت 

  2017/ 2016اإلاإجمش العلمي العىىي لللعم للعام الجامعى  اإلاؽاسهت بدمىس  .3

فى حامعت خلىان  –وليت ؤلاكخفاد اإلاجزلى الاكخفاد اإلاجزلى التربىي كعم عمى بمجلغ  .4

 .وختى آلان 2016/2017لعام الجامعى الفترة مً ا

 2017/ 2016الليام بأعماٌ أماهت مجلغ كعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي عً العام  .5

ئعذاد ملف باهجاصاث أعماء هيئت الخذسيغ بلعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي للففل  .6

 .2017/2018الذساس ى الثاوى للعام الجامعى 

/ 2017ميعم للعيميىاس الؽهشي للعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي عً العام الجامعى  .7

2018 

 -ذسيغ باللعم) حذاٌو أعماء هيئت الخ عمى بلجىت ئعذاد الجذاٌو الذساظيت باللعم .8

 .2018/2019للعام الجامعى  الخىت الذساظيت ( – 2، 1اظخماسة 

 .2019/ 2018لعام الجامعى عً اميعم لبرهامج ماحعخحر اإلاىاهج ووشق الخذسيغ  .9

 



 الضباب ةـــورعاي والحفاعل مع الطالب  ةــــالطالبي ةـــألاوضط

 :ألاوؽىت الخاـت بىلبت مشخلت البيالىيىط:
ً
 اوال

ألاواديمى لىالباث مشخلت البيالىسيىط بلعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي مً العام  ؤلاسؼاد .1

 .2015/2016وختى العام الجامعى  2012/2013الجامعى 

اإلاؽاسهت فى أعماٌ الشيادة لىالباث مشخلت البيالىسيىط بلعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي  .2

 .2019/ 2018وختى العام الجامعى  2012/2013مً العام الجامعى 

/ 2013اإلاؽاسهت فى مخابعت ظحر الذساظت بلعم الاكخفاد اإلاجزلى التربىي للعام الجامعى  .3

2014 ،2014/2015. 

/ 2014اإلاؽاسهت فى ئعذاد اإلاعشك الخاؿ بالتربيت العمليت للفشكت الثالثت والشابعت  .4

2015. 

بيت للعام اإلاؽاسهت هعمى فى لجىت جدىيم معابلت الىالب اإلاثالى للجىت ألاظش الىال  .5

 .2018/ 2017الجامعى 

ؤلاؼشاف على التربيت العمليت للفشكت الثالثت والشابعت بمذاسط الخذسيب اإلايذاوى للعىام  .6

 2018/201وختى  2012/2013الجامعيت مً 

 :ألاوؽىت الخاـت بىلبت مشخلت الذساظاث العليا :
ً
 زاهيا

اإلاجزلى التربىي للعام الجامعى إلاشخلت اإلااحعخحر بلعم الاكخفاد ؤلاسؼاد ألاواديمى  .1

 .2018/2019وختى الففل الذساس ى الاٌو للعام  2017/2018



 ةــــالبيئ ةـــوثىمي عـــاملجحم ةـــخدم مجال في ةـــأوضط

جىىيش العؽىائياث  "جدذ عىىان  وىلخلى البيىى الثافى يىم اإلاباإلعذاد والحمىس ؽاسهت اإلا .1

 31/3/2014 حامعت خلىان بخاسيخ -واإلاىعلذ بيليت الاكخفاد اإلاجزلى   بحن الىاكع واإلاأمٌى "

"اإلاؽيلت العياهيت فى يىم اإلالخلى البيىى الثالث جدذ عىىان والحمىس اإلعذاد اإلاؽاسهت ب .2

حامعت خلىان  -الاكخفاد اإلاجزلى بيليت واإلاىعلذ فى مفش "  ومعىكاث الخىميت اإلاعخذامت

 .20/4/2015 بخاسيخ

اإلالخلى البيىى ألاٌو كىاعاث خذمت املجخمع وجىميت  لفعالياثاإلاؽاسهت بالحمىس واإلاخابعت  .3

مً فى الفترة  الىاكع واإلاعخلبل " أوفاٌ بال مأوي : "البيئت للجامعاث اإلافشيت جدذ عىىان 

21،22/5/2016. 

" دوس ؤلاكخفاد اإلاجزلى فى اإلالخلى البيىى العادط جدذ عىىان اإلاؽاسهت بالحمىس فى يىم  .4

حامعت خلىان  -بيليت الاكخفاد اإلاجزلى واإلاىعلذ دعم وجمىحن روي ؤلاخخاحاث الخاـت " 

 . 16/4/2018بخاسيخ 

 

 العلمية الجمعيات عضىية

 مً  –وليت الاكخفاد اإلاجزلى  -عمى الجمعيت اإلافشيت لالكخفاد اإلاجزلى .1
ً
حامعت خلىان بذءا

 وختى آلان. 2013

حامعت عحن ؼمغ،  –وليت التربيت  –عمى الجمعيت اإلافشيت للمىاهج ووشق الخذسيغ  .2

 مً 
ً
 وختى آلان. 2014بذءا

 مً  .3
ً
 وختى آلان. 2015عمى بشابىت التربىيحن العشب بذءا

 


