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خاِؼح إٌٙشيٓ /وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح / ِغاػذ  اعرار  إٌّٙح اٌحاٌيح 

 
 

 الرحصيل الدراسي  -أوال

  اتٓ سشذ  –وٍيح اٌرشتيح  \خاِؼح تغذاد  \دورٛساٖ في أعاٌية ذذسيظ اٌٍغح االٔىٍيضيح 

5002( ) 

  ذؼٍُ اشرماق اٌىٍّح  فيأطشٚحح اٌذورٛساٖ تؼٕٛاْ "وفاءج اٌطٍثح اٌٍغح االٔىٍيضيح في 

 اٌٍغح االٔىٍيضيح "

  اتٓ  –وٍيح اٌرشتيح  \خاِؼح تغذاد  \ِاخغريش في أعاٌية ذذسيظ اٌٍغح االٔىٍيضيح

 (5009 سشذ)

  ٍٝسعاٌح ِاخغريش تؼٕٛاْ "اثش اعرخذاَ اٌطشيمح اٌرٛاصٍيح في ذذسيظ اٌّحاٚسجػ

 وفاءج اٌطٍثح اٌٍغٛيح "

  اتٓ سشذ–وٍيح اٌرشتيح -تغذادخاِؼح  –تىاٌٛسيٛط ٌغح أىٍيضيح 

  ٓدتٍَٛ في اػذاد ِرذستيTOT  (5092 ) 
 

 



 المهاراخ  –شاويا 

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌحاعثح ٚاالٔرشٔد   -

 ػاللاخ ػاِح  -

 ذشخّح اٌثشلياخ ٚاٌشعائً - 

 الثحىز العلميح  –شالصا 

 . 5002اثش اعرخذاَ األٌؼاب في ذذسيظ ِفشداخ اٌىٍّح في اٌٍغح االٔىٍيضيح  -

 اٌري ذٛاخٗ اٌطٍثح ِٓ ِرؼٍّي اٌٍغح االٔىٍيضيح الغشاض خاصحصؼٛتاخ االخطاء ٚاٌ -

 في خاِؼح إٌٙشيٓ في اعرخذاَ ادٚاخ اٌرؼشيف )اٌّؼشفح ٚإٌىشج (تاٌٍغح االٔىٍيضيح 

تاٌٍغح االٔىٍيضيح ػٍٝ  اثش اعرخذاَ اٌطشيمح اٌرٛاصٍيح في ذذسيظ ِفشداخ اٌىٍّح -

 حاٌح ذذسيظ ِفشداخ اٌىٍّح في ِداي اٌؼٍَٛ اٌغياعيح وفاءج أداص اٌطٍثح :دساعح

اثش اعرخذاَ عرشاذيديح ذؼٍُ اٌٍغح تطشيمح )االعرفٙاَ اٌزاذي(ػٍٝ ذطٛيش ِٙاساخ  -

 ِادج االعريؼاب ٌٍٕصٛص اٌغياعيح تاٌٍغح االٔىٍيضيح  ٌطٍثح اٌىٍياخ

االٔىٍيضيح الغشاض اثش اعرخذاَ اٌىرايح اٌحشج ػٍٝ وفاءج ذاطٍثح ِٓ ِرؼٍّي اٌٍغح  -

 5096خاصح في وراتح اٌّماالخ اٌغياعيح 
-Improving Postgraduates’ Academic Writing Skills with Summarizing 

Strategy 

- Investigating and Analyzing ESP College Students’ Errors in Using 

Synonyms 

-Impact of Intensive Reading Strategy on English for Specific Purposes 

College Students' in Developing Vocabulary 

 

 والمىشىرجالمؤلفح الكرة  

 8112كراب قىاعد اللغح االوكليشيح للجميع مىشىر  -1

 8112القامىص الجغزافي العالمي مىشىر عالميا في مىاقع االماسون  -8

 8181كراب االخطاء الشائعح في اللغح االوكليشيح  -3

 

 الخثزاخ الىظيفيح  –راتعا 

 والىقد الحاضز – 8111عملد في وسارج الرعليم العالي والثحس العلمي للفرزج مه 

 ضمه المجاالخ الراليح : 

خاِؼح إٌٙشيٓ ٚضّٓ وافح \إػذاد ٚذذسية اٌىٛادس اٌٛظيفيح في ِشوض اٌٍغاخ  -

اٌّرمذَ (  –ٛعظ اٌّر–اٌّغرٛياخ في دٚساخ اٌٍغح االٔىٍيضيح ٌٍّغرٜٛ )اٌّثرذأ 

ِٓ5000-5002  

اٌّشاسوح في إػذاد ٚذذسية اٌىٛادس في دٚساخ ذخصصيح في اٌّشاعالخ تاٌٍغح  -

االٔىٍيضيح ٚاٌّشاعالخ اٌرداسيح ٚاٌّصطٍحاخ اٌذتٍِٛاعيح في لغُ اٌرطٛيش ٚاٌرؼٍيُ 

  5002 - 5000اٌّغرّش في خاِؼح إٌٙشيٓ 

 شاسود في ذشخّح اٌؼذيذ ِٓ اٌىرة ٚاٌّماالخ األدتيح ٚااللرصاديح ٚاٌغياعيح  -

 \ذذسيظ ِادج اٌٍغح االٔىٍيضيح ٌطٍثح اٌىٍياخ ٌٍّشاحً األٌٚيح في وٍيح اٌؼَٛ اٌغياعيح  -

 خاِؼح إٌٙشيٓ 



  OXFORDٌداِؼح    HEAD WAYذذسيظ لٛاػذ اٌٍغح االٔىٍيضيح ِٕٙاج  - 

 5002خاِؼح إٌٙشيٓ  \ٌذورٛساٖ ٌدّيغ ألغاَ وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح ٌطٍثح اٌّاخغريش ٚا

 ٌٚغايح االْ .

  OXFORDٌداِؼح    HEAD WAYذذسيظ لٛاػذ اٌٍغح االٔىٍيضيح ِٕٙاج  - 

 5099-5002خاِؼح إٌٙشيٓ \ كليح هىدسح ذكىىلىجيح المعلىماخٌطٍثح اٌّاخغريشفي 

  OXFORDٌداِؼح    HEAD WAYذذسيظ لٛاػذ اٌٍغح االٔىٍيضيح ِٕٙاج  -

-5092-خاِؼح إٌٙشيٓ  \ٌطٍثح اٌّشحٍح اٌشاتؼح ٌىافح ألغاَ  طٍثح  وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح 

5002 

  OXFORDٌداِؼح    HEAD WAYذذسيظ لٛاػذ اٌٍغح االٔىٍيضيح ِٕٙاج  -

 5002خاِؼح إٌٙشيٓ  \ٌطٍثح اٌّشحٍح األٌٚٝ ٌطٍثح  وٍيح إٌٙذعح 

 خاِؼح إٌٙشيٓ\اذيديح ٌطٍثح اٌّشحٍح اٌشاتؼح ٌىٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح ذذسيظ ِادج اإلعرش - 

ذذسيظ ِادج اٌغياعح اٌذٌٚيح ٚاٌغياعح اٌؼاِح ٌطٍثح ٌٍّشاحً اٌثأيح ٚاٌشاتؼح في وٍيح  -

 5002خاِؼح إٌٙشيٓ \اٌؼٍَٛ اٌغياعيح 

 5006خاِؼح إٌٙشيٓ \ذذسيظ ِادج اإلعرشاذيديح ٌطٍثح اٌّاخغريش ٌىٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح  -

 5006خاِؼح إٌٙشيٓ \ذذسيظ ِادج إٌّظّاخ اٌذٌٚيح ٌطٍثح اٌّاخغريش ٌىٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح  -

 عيح.ٌطٍثح وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغيا ذذسيظ ِادج ) ِثادئ ػٍُ اٌغياعح ( ٚوزٌه )اٌؼاللاخ اٌذٌٚيح ( -

 5099-5001ذذسيظ ٚذذسية اٌطٍثح ػٍٝ اِرحاْ اٌرٛفً اٌؼاٌّي اٌّمشس في اٌذساعاخ اٌؼٍيا  -

خاِؼح –ذذسيظ ِادج اٌغياعح اٌؼاِح ٌطٍثح اٌّشحٍح االٌٚٝ ٌطٍثح وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح  -

 إٌٙشيٓ .

  5001ذشخّح ِماالخ )صشاع اٌحضاساخ (ٚذُ ٔشش٘ا في ِدٍح وٍيح اٌؼٍَٛ اٌغياعيح  -

 5099ذشخّح ِماٌح ػٓ اٌٙٛيح اٌٛطٕيح ٚٔشش٘ا فثي ِدٍح فشٔغيح  -

ذُ اػذاد ِٕا٘ح دساعيح في ِخرٍف اٌداالخ تاٌٍغح االٔىٍيضيح ٚذُ ػشضٙا في ِؤذّش ٌٍىٍيح     -

 تحضٛس ٚصيش اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي .

 

 وضمه المجاالخ الراليح : 8112– 8112عملد في وسارج  الرجارج للفرزج مه 

 ذذسيظ اٌىٛادس اٌٛظيفيح ضّٓ ِالن اٌٛصاسج دٚساخ ِرخصصح في اٌٍغح االٔىٍيضيح  -

إػذاد ٚذذسية اٌىٛادس في دٚساخ ذخصصيح في اٌّشاعالخ تاٌٍغح االٔىٍيضيح ٚاٌّشاعالخ  -

 اٌرداسيح ٚاٌّخرصشاخ اٌّرؼٍمح تاالعريشاد ٚاٌرصذيش  في لغُ اٌرطٛيش في اٌٛصاسج 

ضّٓ   OXFORDٌداِؼح    HEAD WAYٔىٍيضيح ِٕٙاج ذذسيظ لٛاػذ اٌٍغح اال -

  5002-5006دٚساخ أػذخ ٌٙزا اٌغشض ٌٍّٕرغثيٓ في اٌٛصاسج 

ذُ ذٕفيز دٚسج ػٓ اٌّشاج اٌمياديح )عّاذٙا ٚخصائصٙا ( تاٌٍغح اٌؼشتيح في ِشوض اٌرؼٍيُ  -

 اٌّغرّش 

 

  الراليح:وضمه المجاالخ  8111– 1222مه  وسارج الصحح للفرزجعملد في 

 ِرشخّح في لغُ االعريشاد ٌرشخّح اٌشعائً ٚاٌثشلياخ   -

 ػٍّد في ِىرة اإلػالَ اٌذٚائي تأػذاد اٌّؤذّشاخ اٌؼٍّيح ٚاٌطثيح ٚاٌّؼاسض اإلػالِيح -

 ألذَ ٌرشخّحػٍّد في اٌششوح اٌؼاِح ٌرغٛيك األدٚيح ٚاٌّغرٍضِاخ اٌطثيح وّرشخُ  -

 اٌطثيح.ٚاٌثشلياخ ٚاٌىرة  اٌشعائً



 

 المىظماخ والىقاتاخ المهىيح  –خامسا    

 ٚصاسج اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي ٚاٌثحث اٌؼٍّي \ اٌرذسيغييٓ اٌؼشالييٓػضٛ ساتطح -

 ٚصاسج اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي ٚاٌثحث اٌؼٍّي \ػضٛ خّؼيح اٌّرشخّيٓ اٌؼشالييٓ  -

 ٚصاسج اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي ٚاٌثحث اٌؼٍّي  \االواديّيْٛ اٌؼشالييٓ  ٔماتحػضٛج في 

 ػضٛ خّؼيح حمٛق اإلٔغاْ  -  

 ػضٛج في ِدٍظ عيذاخ االػّاي اٌؼشالي -  

 ِشوض اٌرّٕيح ٌٍذساعاخ ٚاٌرذسية ػضٛج في  -

 

 

   

   ُ5091ٌؼاَ  حاصٍح ػٍٝ خائضج يَٛ اٌؼٍُ ػٓ افضً وراب ِؤٌف ِٚرشخ 

 حصٍد ػٍٝ ػذج ذشىشاخ ٚذىشيّاخ في ِداي ػٍّي اٌرذسيغي 


