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 ضريٚ ذاتٗٛ                       
 

 

:َّٛ       أٔاًل:البٗاٌات الػَّخص

   .ذلىد  عابس ذلىد عبد العصٖص/ دأ.ً :   االضــــي

Aber Mohamed Abdelaziz               

 .ً 17/5/1974:   تازٖـخ املٗـال د

ْٕع  َّـــــ .                                                                                        ذنـــس:  ال

  .                                                                         وطمــي: الدِّٖـاٌــــٛ 

َّٛا ِّزــوت:   حلالٛ االدتىاع    . ص

 وصس. ،  داوعٛ ضِٕاز ،  نمٗٛ اآلداب.أضتاذ وطاعد :  الٕظٗــــفٛ

 : فمطفٛ التخصص العاً

 .: وٍطل ٔفمطفٛ عمًٕ التخصص الدقٗل

  00201141412992         /            00201153137312 :ِاتـف ذلىـٕه

                     aberabdelaziz@gmail.comالربٖد  اإللٗهرتٌٔ٘ :

         

َّ ٗـًا: املؤِالت العمى  :ٛثاٌ

لٗطـاٌظ آداب. غعبـٛ فمطفٛ . نمٗـٛ اآلداب. داوعـٛ دٍٕب الٕادٙ عاً  -

                           .                                                                                                                            بتكدٖس عاً  دٗد دًدا.ص 1996ًط

 ص ً. 1999ط عاً ، داوعـٛ الكاِسٚ، متّٗدٙ وادطتري.نمٗــٛ اآلداب  -

داوعٛ دٍٕب الٕادٝ  ، اآلدابفمطفٛ. نمٗٛ الوادطتـري يف اآلداب . قطي  -

 :" إضّاوات السٔاقٗنئتعٌٍٕت السضالٛ باضي  ، ، بتكدٖس ممتاش{2003ً}عاً.

 ."السوصٙ احلدٖح  املٍطلاملٍطكٗٛ ، ٔدٔزِا يف تػهٗن 
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. بتكدٖس {2008ً} عاً.دنتـٕزآ يف اآلداب .نمٗٛ اآلداب. داوــعٛ ضِٕاز  -

ٌظسٖٛ الكٗاع يف املٍطل يف ٔتعٌٍٕت السضالٛ باضي :"  . وستبٛ الػـسف األٔىل

." َّٛ  املٍطل اهلٍدٙ ، يف ضٕٞ ٌظسٖٛ الكٗاع األزضط

 ثالجـًا:التَّدزُّز الٕظٗف٘:

ً  إىل  عاً 1998وعٗد بهمٗٛ اآلداب. داوعٛ دٍٕب الٕادٙ.وَ عاً {1}

2003ً. 

ً  إىل 2003د بهمٗٛ اآلداب. داوعٛ دٍٕب الٕادٙ.وَ عاً  ودزع وطاع{2}

 ً.2008عاً 

 . 2016ًستٜ ً 2008ودزع بهمٗٛ اآلداب .داوعٛ ضِٕاز. وَ عاً {3}

 ً  ستٜ اآلُ.2016داوعٛ ضِٕاز وَ  -أضتاذ وطاعد بهمٗٛ اآلداب {4}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الػّادات ٔ زابًعا: الدَّٔزات

 ً.                                               10/11/2005إىل  7/11/2005وَ  .يف وّازات االتصاه الفعاه"دٔزٚ " {1}  

 ً.21/2/2006إىل  19/2/2006وَ  . يف  ازات التفهري الفعاه"وّدٔزٚ "{2}  

 ً.22/2/2006إىل  20/2/2006وَ  يف   ٔآدابّا".ٛ أخالقٗات املٍّدٔزٚ "{3}  

 ً.2/3/2006إىل  27/2/2006وَ  يف   ٗب البشح العمى٘".أضالدٔزٚ "{4}  

وَ  سٌاور تٕصٗف املكسزات ٔاملعاٖري األنادميٗٛ اجلاوعٗٛ . يف ب{5}  

 ً.28/2/2010إىل  26/12/2010

 ً.23/2/2012إىل  21/2/2012وَ  يف  بسٌاور الٍػس العمى٘"." {6}  

 27/2/2012وَ  يف  بسٌاور ٌظي االوتشاٌات ٔتكٕٖي الطالب".دٔزٚ "{7}  

 ً.29/2/2012إىل 

وَ  يف  "بسٌاور وػسٔعات البشٕخ التٍافطٗٛ احملمٗٛ ٔالدٔلٗٛ"دٔزٚ {8}  

 ً.31/5/2012إىل  29/5/2012

إىل  18/6/2012وَ  يف  ذ٘".بسٌاور التخطٗط االضرتاتٗدٔزٚ "{9}  

20/6/2012.ً 
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 إىل 23/6/2012وَ  ". يف  أخالقٗات البشح العمى٘زٚ "ٔد{10}  

25/6/2012.ً 

إىل  26/5/2012وَ  بسٌاور وعاٖري اجلٕدٚ يف العىمٗٛ التدزٖطٗٛ . يف {11}  

28/2/2012.ً 

وَ  . يف  يف التدزٖظ"بسٌاور اضتخداً تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات دٔزٚ "{12}  

 ً.2/7/2012إىل  30/6/2012

   ً.{2002}. دٔزٚ إعداد املعــمي.نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ دٍٕب الٕادٝ{13}  

 ً.ICDL  2006تسىبٕٗالسخصٛ الدٔلٗٛ لكٗادٚ الهغّادٚ {14}  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٌػطٛاأل:{طـًاخاو}

املػازنٛ يف تٍفٗر أسد رلسدات وػسٔع التطٕٖس املطتىس ، ٔالتأِٗن  -

 وعٗاز " التخطٗط االضرتاتٗذ٘".  CIQAPلالعتىاد بهمٗٛ اآلداب  

 .QAAP2املػازنٛ يف تٍفٗر وػسٔع إٌػاٞ ٌظاً داخم٘ بهمٗٛ اآلداب  -

. داوعٛ ضِٕاز    .بهمٗٛ اآلدابعطٕ الفسٖل التٍفٗرٙ لمذٕدٚ ٔاالعتىاد  -

 ً.{2011}يف العاً اجلاوع٘ 

عطٕ فسٖل آلٗات زبط اخلسجيني بطٕم العىن ضىَ وػسٔع اجلٕدٚ  - 

 بالهمٗٛ. 

بهمٗٛ اآلداب  . داوعٛ  الفمطفٛ.املػازنٛ يف تٕصٗف وكسزات قطي  -

 ً. {2011}ضِٕاز  يف العاً اجلاوع٘ 

داوعٛ ضِٕاز ضىَ  –زٟٗظ وعٗاز تطٕٖس اجلّاش اإلدازٝ بهمٗٛ اآلداب  -

 وػسٔع ضىاُ اجلٕدٚ ٔاالعتىاد بالهمٗٛ.

عطٕ وعٗاز املصداقٗٛ ٔاألخالقٗات ضىَ وػسٔع ضىاُ اجلٕدٚ  -

 ٔاالعتىاد بالهمٗٛ.

 املػازنٛ فٜ اٌتخابات احتاد طالب نمٗٛ اآلداب لمعاً اجلاوعٜ -

2011/2012.ً 
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عمٜ الٗٛ ٔالطالبٛ املجاملػازنٛ فٜ حتهٗي وطابكٛ الطالب املجاىل  -

 ً.2011/2012 وطتٕٝ نمٗٛ اآلداب لمعاً اجلاوعٜ

وسنص تطٕٖس ٌظي  -فطن اوتشاُ عمٜ وطتٕٝ نمٗٛ اآلدابأ غّادٚ -

، ٔاحلصٕه عمٜ  2012/2013ً لمعاً اجلاوعٜ -تكٕٖي الطالب ٔاالوتشاٌات

 .املسنص الجاٌٜ عَ وكسز"املٍطل السوصٝ"

داوعٛ ضِٕاز  –داب حتهٗي وطابكٛ أفطن أضسٚ عمٜ وطتٕٝ نمٗٛ اآل -

 ً.13/14/2015أعٕاً 

نمٗٛ –زٟٗظ وعٗاز الدزاضات العمٗا مبػسٔع ضىاُ اجلٕدٚ ٔاالعتىاد  -

 ستٜ اآلُ. 2015اآلداب وَ

 ستٜ اآلُ. 2015ٌاٟب ودٖس ٔسدٚ اجلٕدٚ بهمٗٛ اآلداب داوعٛ ضِٕاز وَ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اإلغساف عمٜ السضاٟن العمىٗٛ:{ضادًضا}

ددلٗٛ العالقٛ بني املٗتافٗصٖكا ٔالفٗصٖاٞ املعاصسٚ فٜ الكسُ  -

زضالٛ دنتٕزاٚ، زضاٞ عبداحلمٗي داب اهلل ) ٔافدٓ  2011العػسَٖ،

 )متت املٍاقػٛ(لٗبٗٛ(.

تهٍٕلٕدٗا  فٜ دلاهوٍطل دٕزز بٕه ٔتطبٗكاتْ الالسكْ  -

)متت زضالٛ وادطتري، ضّاً فتض اهلل ذلىٕد. 2011ت،املعمٕوا

 (املٍاقػٛ

 2012زضالٛ وادطتري، وٕضٕعٗٛ العمي بني نازه بٕبس ٔضٕشاُ ِاك، -

 )متت املٍاقػٛ(. محد عبداهللٔاٟن ا

 

 

عصاً  2017فمطفٛ العكن عٍد دٗذُٕ نٗي ، زضالٛ وا دطتري ، -

 .()قٗداملٍاقػٛعبداملبدٝ
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عٍد زٔخ بازناُ وازنٕع ، زضالٛ وادطتري، وٍطل اجلّٛ املهىي  -

 .قٗد املٍاقػٛ(السضالٛ )، عىسٔ أمحد الطٗد لمباسح /  ، 2018

 

،  2015ً وادطتري ،زضالٛ  –الدٍٖٜ عٍد طْ عبدالسمحَ الفهس  -

 قٗد املٍاقػٛ(السضالٛ )،  ٘زقٗٛ زدب عبدالباق/  باسجٛلم

 

لمباسجٛ ،  2019ً، زضالٛ وادطتري ،  ٙبهس الساش أب٘الطب عٍد فمطفٛ  -

 .قٗد املٍاقػٛ(السضالٛ )فاطىْ مسري ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : املؤمتسات ٔالٍدٔات:{ضابعـًا}

"الفمطفٛ ٔعامل التشدٖات احلطازٖٛ املعاصسٚ"،  ٘املؤمتس الدٔل -

 2016ً -4-13/14 ، بٕشزٖعٛ يف2داوعٛ اجلصاٟس 

ٔاالٌطاٌٗٛ ، داوعٛ ازدٗظ ، املؤمتس الدٔىل لمعمًٕ االدتىاعٗٛ  -

 ً.2/2/2018اىل  31/1وَ  تسنٗا فٜ 

 ،ضٕٞ التشدٖات املعاصسٚ يف ٙاملصس ٘وؤمتس وطتكبن األوَ املاٟ -

 2015ًداوعٛ ضِٕاز ابسٖن 

ذلافظات الصعٗد  وؤمتس التٍىٗٛ العادمٛ ٔفسص العىن يف -

 3/5/2017ًاىل  29/4وَ  " ، داوعٛ ضِٕاز ، فٜ ا"ضِٕاز أمنٕذًد

الدٔىل " األوَ نمىٛ ٔاسدٚ ٔوعاُ وتعددٚ" ، داوعٛ املؤمتس  -

 2020ًضِٕاز :

ٖعكدِا قطي الفمطفٛ  اليت املػازنٛ بفاعمٗٛ فٜ الٍدٔات العمىٗٛ -

 داوعٛ ضِٕاز. ،فٜ زساب نمٗٛ اآلداب 
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تعكدِا  سطٕز العدٖد وَ الٍدٔات ٔالمكاٞات العمىٗٛ اليت -

 اجلىعٗٛ الفمطفٗٛ املصسٖٛ بالكاِسٚ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍَ َّٛ :ثاو  ا : املػازنٛ اجملتىع

َّٛ ٔتعمٗي الهباز" ، الرٙ تٍظىْ داوعٛ 1)    ( اإلضّاً يف وػسٔع  " ذلٕ األو

 .                                                                             ضِٕاز 

( عطٕ داٟي يف جلٍٛ الب٠ٗٛ ٔخدوٛ اجملتىع ، بهمٗٛ اآلداب ، داوعٛ 2)   

 ضِٕاز.

 لتَّٕعٕٖٛ يف قصس ثكافٛ ذلافظٛ ضِٕاز.(إلكاٞ الٍدٔات التجكٗفٗٛ ٔا3)  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ::األحباخ العمىٗٛ{اضًعات}

 يف الفهس َّٛ َّٛ اآلداب  ، الصِّٗين الكدٖي دٕاٌب وٍطك دلمٛ نم

َّٛ ذلهَّىٛ ،داوعٛ دٍٕب الٕادٙ بكٍا العدد الطادع  ،دلمٛ عمى

 .{ً 2011}ٔالجَّالثُٕ.

 الصدم البطٗطٛ يف سطاب الكطاٖا  العالقات الهاٍٟٛ بني دٔاه

َّٛ اآلداب)قساٞٚ حتمٗمٗٛ(. َّٛ  ،داوعٛ ضِٕاز ،دلمٛ نم دٔز

َّٛ ذل َّٛ عمى                     ،دٖطىري  ،العدد الجَّالح ٔالجَّالثُٕ ،هَّىٛأنادمي

{2012 }ً.  

  رلططات فَ ٔذلألٛ تطبٗكّا لمربٍِٛ عمٜ صشٛ االضتدالالت

َّٛ فٜ املٍطل الهالضٗهٜ َّٛ اآلداب. داوعٛ ضِٕاز. دٔز ، دلمٛ نم

َّٛ ذلهَّ َّٛ عمى  .{ً 2013}، ىٛ. العدد اخلاوظ ٔالجَّالثُٕأنادمي

 دلمٛ ٍطل سطاب الكطاٖا عٍد أزٌد ِاٖتٍراألبعاد احلدضٗٛ مل ،

َّٛ ذلهَّىٛ.  َّٛ اآلداب داوعٛ دٍٕب الٕادٙ بكٍا. دلمٛ عمى نم

 .{ً 2013}العدد الٕاسد ٔاالزبعُٕ.
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  ُفٜ فمطفٛ العمي ِاك "دزاضٛفمطفٛ احلمٕه املعتدلٛ عٍد ضٕشا ."

 املٍٗا. دلمٛدلمٛ اآلداب ٔالعمًٕ اإلٌطاٌٗٛ بهمٗٛ اآلداب داوعٛ 

 .{ً 2014 ٖٕلٕٗ}داب ٔالدزاضات اإلٌطاٌٗٛ .عمىٗٛ ذلهىٛ تعٍٜ باآل

  األٔه الدٔل٘، املؤمتس نِٕني الٕٗتٌظسٖٛ العالز باملٍطل عٍد 

 2018ًتسنٗا  –داوعٛ ازدٗظ  –لمعمًٕ االٌطاٌٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ 

  ُرلتازٚ"،  العػسَٖ "مناذزاالضّاوات املٍطكٗٛ لمىسأٚ يف الكس

داوعٛ ازدٗظ  –لمعمًٕ االٌطاٌٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ  األٔه املؤمتس الدٔىل

 .2018ً –تسنٗا  –

  الفهسٝ ، املؤمتس الدٔىل  التفهري املٍطكٜ فٜ حتكٗل األوَدٔز (

 -وصس –وَ نمىٛ ٔاسدٚ ٔوعاُ وتعددٚ( داوعٛ ضِٕاز األ

2020ً 

 

 

 

 

 

 

 


