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 املؤهالث انذراسيت
ر دو  "جيج جًجا"بتقجيخ  "رياضيات"بكالػريػس العمػم والتخبية تخرز  -0

 .م0227مايػ 
 جيج"بتقجيخ  "عمع نفذ مجرسي"الجبمػم السيشية في التخبية تخرز  -0

 .م0220دور مايػ  "جًجا
                                            "جيج جًجا"الجبمػم الخاص في التخبية بتقجيخ  -7

 م.0226دور مايػ 
  )تخصيط تخبػي( الساجدتيخ في التخبية تخرز أصػل التخبية -0

استخجام السؤشخات التعميسية لتقػيع ": مػضػع الخسالـةمػضػع الخسالـةم(، و 0221)
، تخرز "تخصيط "األداء التعميسي لسخحمة التعميع األساسي في مرخ 

 .تخبػي"
م(، 0207) إدارة تخبػية()دكتػراه الفمدفة في التخبية تخرز  -0

التخصيط اإلستخاتيجي لجامعة قشاة الدػيذ لتفعيل ":  ومػضػع الخسالةومػضػع الخسالة
 .، تخرز "إدارة تخبػية""السؤسدات اإلنتاجية الذخاكة مع

التجرج الػضيفيالتجرج الػضيفي
 

م حتى 03/3/0226معيج بكمية التخبية بالدػيذ اعتباًرا مغ  -0

 .م00/00/0221

م 00/00/0221بكمية التخبية بالدػيذ اعتباًرا مغ مجرس مداعج  -0

 . م72/00/0207حتى 
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م 70/00/0207بكمية التخبية بالدػيذ اعتباًرا مغ  أستاذ مداعج -7

 .م01/7/0200وحتى 

م وحتى 72/7/0200اعتباًرا مغ بكمية التخبية بالدػيذ  مذاركأستاذ  -0

 اآلن.

نائب مجيخ وحجة نطع السعمػمات اإلدارية بجامعة الدػيذ اعتباًرا مغ  -0

 حتى اآلن. م02/0/0200
 

 اإلنخبج انعهمي

 األحببد انعهميت املنشىرة  –أوالً 
"، مجمة األداء التعميسي لمسجرسة دور السؤشخات التعميسية في تقػيع " -0

. 0221يػليػ  الجدء الثاني، (،60العجد ) كمية التخبية بالدقازيق،
  "مذتخك"

 "،السفيػم واألىجاف والعسميات التخصيط اإلستخاتيجي لمتعميع الجامعي: " -0
، يػليػ الخامذمجمة كمية التخبية بالدػيذ، السجمج الخامذ، العجد 

0200.   
كاتجاه لتصػيخ التعميع  علجامعة ومؤسدات السجتسالذخاكة بيغ ا " -7

"، مجمة كمية التخبية بالدػيذ، السجمج الخامذ، العجد الجامعي
 .0200الدادس، أكتػبخ 

مع التصبيق عمى  ي ساذج الخياضية فى التخصيط التخبػ استخجام الش" -0
دراسات تخبػية ونفدية مجمة ، "يالكفاءة الجاخمية لمشطام التعميسقياس 

أكتػبخ  ،الثاني الجدء ،(20العجد )، كمية التخبية بالدقازيق()مجمة 
0200. 
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، "تأثيخ األوضاع االقترادية واالجتساعية عمى عسمية التخصيط التخبػي " -0
العجد ، دراسات تخبػية ونفدية )مجمة كمية التخبية بالدقازيق(مجمة 

 .0206 أبخيل ،األولالجدء  ،(10)
متصمبات التشسية ره في تمبية الجامعي بجو "عالقة تسػيل التعميع  -6

(، الجدء الثالث، 67السدتجامة"، مجمة كمية التخبية بصشصا، السجمج )
 مذتخك".. "0206يػليػ 

، مجمة "أسمػب مقتخح لتخصيط الشطع التعميسية في ضػء نطخية الفػضى" -3
 ،(10العجد )، دراسات تخبػية ونفدية )مجمة كمية التخبية بالدقازيق(

 .0203 يلأبخ  ،الثانيالجدء
، "استخجام أسمػب إشار العسل السشصقي في تخصيط السذاريع التخبػية" -2

العجد ، دراسات تخبػية ونفدية )مجمة كمية التخبية بالدقازيق(مجمة 
 .0202 أبخيل ،األولالجدء  ،(11)

 ،"تقجيخ االحتياجات مغ القجرات لمسؤسدات التعميسية كأساس لتخصيصيا" -1
، )األول( الجدء العجد )الثالث(، (،30السجمج )مجمة كمية التخبية بصشصا، 

  .م0202يػليػ 
نسػذج التشافدية الخساسي لـ )بػرتخ( كأسمػب لتخصيط الشطع " -01

السؤتسخ الجولي الدشػي الثاني عذخ لمسخكد العخبي لمتعميع "، التعميسية
والتشسية، اتحاد الجامعات العخبية بالتعاون مع السخكد العخبي لمتعميع 

 . 0202فبخايخ  03إلى  00، القاىخة، في الفتخة مغ والتشسية

"التسػيل السدتجام لمتعميع الجامعي: اآلليات والخيارات"، مجمة كمية  -00
 .0202(، يػليػ 70التخبية، جامعة بػرسعيج، العجد )

تصػيخ بخامج الجراسات العميا بكمية التخبية بجامعة الدػيذ في ضػء " -01
مجمة كمية  "،اسة مدتقبمية: در 0272متصمبات تحقيق رؤية مرخ 

 . 0202(، أكتػبخ 70التخبية، جامعة بػرسعيج، العجد )
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"جائحة  تخصيط نطام التعميع في ضل األوضاع السجتسعية الصارئة: " -07
دراسات تخبػية ونفدية )مجمة ، مجمة ( أنسػذًجا"01 –كخونا )كػفيج 

لثاني، الجدء ا ،(007) (، العجد76السجمج )، كمية التخبية بالدقازيق(
 .0200 أكتػبخ

ب 
ً
 كخب مؤنفت ببالشرتاك –ثبني

تػثيق السخاجع في العمػم التخبػية والشفدية، دار الذخق، القاىخة،  -0
 م. 0200

دليل ممخرات رسائل الساجدتيخ والجكتػراه بكمية التخبية بالدػيذ  -0
 م.0200ر الذخق، القاىخة، م، دا0200م إلى 0220لمفتخة مغ 

 م.0200الذخق، القاىخة، ي مرخ، دار مغ أعالم التخبية ف -7
م إلى 0220بكمية التخبية بالدػيذ مغ   الجامعيةسائل الخ دليل  -0

مؤسدة الخميج لمصباعة والشذخ، القاىخة،  ،الصبعة الثانية ،م0206
 . م0203

سؤال وجػاب في البحث العمسي، سمدة التخبية والسدتقبل العخبي،  ألف -0
  .0202ية، القاىخة، (، مكتبة األنجمػ السرخ 02العجد )

ببميػجخافيا التخجسات التخبػية في مئة عام، نحػ مذخوع فكخي لخصج  -6
 مؤسدة الخميج لمصباعةكتاب متخجع"،  0222"ة الستخجسات التخبػي
  . 0201والشذخ، القاىخة، 

الكاممة لسججد التخبية العخبية األستاذ الجكتػر دمحم أحسج الغشام:  األعسال -3
 مصبعة أبشاء ولبة دمحم حدان، القاىخة، (،0ء )دراسة وتحميل، الجد 

0202.  
الكاممة لسججد التخبية العخبية األستاذ الجكتػر دمحم أحسج الغشام:  األعسال -2

 مصبعة أبشاء ولبة دمحم حدان، القاىخة،  (،0دراسة وتحميل، الجدء )
0202.  
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الغشام:  الكاممة لسججد التخبية العخبية األستاذ الجكتػر دمحم أحسج األعسال -1
 مصبعة أبشاء ولبة دمحم حدان، القاىخة،  (،7دراسة وتحميل، الجدء )

0202.  
ب
ً
 كخب مرتمجت ببالشرتاك – ثبنث

إتر. سي. ميثال: أصػل الفكخ التخبػي وتصبيقاتو، دار الذخق،  -02
 م.0207القاىخة، 

جاري أنجرسغ، وناندي أرسشالت: أساسيات البحث التخبػي، مؤسدة  -00
 م.0203الشذخ، القاىخة، الخميج لمصباعة و 

ب
ً
 كخب مؤنفت ببالشرتاك )نشز إنكرتوني( – رابع

القامػس التخبػنفدي لمعالمة األستاذ الجكتػر عبج العديد القػصي  -00
أعالم  مذخوع قػاميذ م(،0110إبخيل  03 –م 0126إبخيل  00)

 م.0200القاىخة،  ،(0التخبية في مرخ)
       ،لؤلؤة التخبية: م(0206-م0170األستاذ الجكتػر/ سيج أحسج عثسان ) -07

 مارس ، القاىخة،(0ج ) مغ رواد الفكخ التخبػي السرخي مذخوع 
 م.0200

 نشطت عهميتأ
عزػ ىيئة تحخيخ "سمدمة التخبية والسدتقبل العخبي" التي ترجر عغ  -0

 مكتبة األنجمػ السرخية بالقاىخة.
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 املشبربع انبحثيت
خ التعميع األساسي في عزػ في فخيق لسذخوع بحثي تحت عشػان "تصػي -0

مرخ في ضػء بعس التػجييات التخبػي السعاصخة"، معيج التخصيط 
 .0202/0201لمعام  ، القاىخة،القػمي

 دوراث مت احلصىل عهيهب

 دوراث عهميت وثقبفيت –أوالً 

دورة "الشسػذج السعخفي لمسذخوع التخبػي الحزاري عشج مالظ بغ نبي"،  -0
فبخايخ  1-2فية بالقاىخة في الفتخة مغ الُسشعقجة بسخكد الجراسات السعخ 

 م.0200
ب 
ً
 دوراث حنميت قذراث أعضبء هيئت انخذريس –ثبني

دورة "السذخوعات التشافدية لتسػيل البحػث"، الُسشعقجة في كمية التخبية  -0
جامعة الدػيذ تحت إشخاف مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ 

حتى  3/00/0200والكيادات بجامعة القاىخة في الفتخة مغ 
2/00/0200. 

دورة "تشطيع السؤتسخات العمسية"، الُسشعقجة في كمية التخبية جامعة  -0
الدػيذ تحت إشخاف مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ 

حتى  3/00/0200والكيادات بجامعة القاىخة في الفتخة مغ 
2/00/0200. 

تشسية القجرات  دورة "الصخق اإلحرائية لمبحث العمسي"، الُسشعقجة بػحجة -7
الجامعية بسخكد تصػيخ األداء الجامعي بجامعة الدػيذ، في الفتخة مغ 

 .00/6/0201حتى  02/6/0201
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دورة "اتخاذ القخارات وحل السذكالت"، الُسشعقجة بػحجة تشسية القجرات   -0
الجامعية بسخكد تصػيخ األداء الجامعي بجامعة الدػيذ، في الفتخة مغ 

 .02/6/0201حتى  03/6/0201
"، الُسشعقجة بػحجة تشسية القجرات الجامعية ميارات العخض الفعالدورة " -0

بسخكد تصػيخ األداء الجامعي بجامعة الدػيذ، في الفتخة مغ 
 .00/6/0201حتى  00/6/0201

دورة "أخالقيات البحث العمسي"، الُسشعقجة بػحجة تشسية القجرات الجامعية  -6
دػيذ، في الفتخة مغ بسخكد تصػيخ األداء الجامعي بجامعة ال

 .0/00/0201حتى  0/00/0201

 مت حضىرهب ورش عمم
 ورشة العسل تحت عشػان "إعجاد اإلستبيانات السختمفة وشخق تحميميا"، -0

وحجة إدارة ضسان الجػدة واالعتساد بالتعاون مع مخكد  الُسشعقجة بسقخ
 0/0/0200تصػيخ األداء الجامعي بجامعة الدػيذ، في الفتخة مغ 

  . 6/0/0200حتى 

 دوراث شبرك فيهب ببنخذريب
التجريب عمى ميارات بخنامج "مجيخ ووكيل إدارة تعميسية"، والحي ُنفح في  -0

سجيخية التخبية دارة التجريب بمخكد التشسية السيشية لييئة التعميع التابع إل
م حتى 0/0/0200والتعميع بسحافطة الدػيذ في الفتخة مغ 

 .م2/0/0200
بخنامج "أساسيات التػجيو"، والحي ُنفح في مخكد التجريب عمى ميارات  -0

التشسية السيشية لييئة التعميع التابع إلدارة التجريب بسجيخية التخبية 
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م حتى 01/0/0200والتعميع بسحافطة الدػيذ في الفتخة مغ 
 .م00/0/0200

ات إدارة بعس جمدات بخنامج "التػجيو واإلرشاد السيشي داخل السؤسد  -7
البتخولية"، السشفح بأكاديسية الشرخ لمبتخول بسحافطة الدػيذ في الفتخة 

  م.03/1/0200 م حتى07/1/0200مغ 
التجريب عمى ميارات بخنامج "أساسيات البحث العمسي"، والحي ُنفح في  -0

بسحافطة الدػيذ في الفتخة مغ التكشػلػجيا و السخكد االستكذافي لمعمػم 
 .م3/0/0206م حتى 0/0/0206

التجريب ضسغ بخنامج الجورة التجريبية الثامشة "لتشسية ميارات أفخاد  -0
الذخشة في مجال العمػم اإلندانية واالجتساعية" السشعقجة بسجيخية أمغ 

  .02/3/0206حتى  01/3/0206 الدػيذ في الفتخة مغ
السذاركة في بخنامج "ميارات اإلشخاف والكيادة الفعالة"، والحي ُنفح في  -6

ية السيشية لييئة التعميع التابع إلدارة التجريب بسجيخية التخبية مخكد التشس
م حتى 0/2/0206والتعميع بسحافطة الدػيذ في الفتخة مغ 

 .م0/2/0206
"، والحي التجريذ واإلدارة الرفية الفعالةالسذاركة في بخنامج "ميارات  -3

بسجيخية  ُنفح في مخكد التشسية السيشية لييئة التعميع التابع إلدارة التجريب
م حتى 6/2/0206التخبية والتعميع بسحافطة الدػيذ في الفتخة مغ 

 .م72/2/0206
السذاركة في بخنامج "إدارة األزمات"، والحي ُنفح بسجيخية اإلدارة والتشطيع  -2

)مخكد التجريب اإلداري( بسحافطة الدػيذ، وذلظ بإلقاء محاضخة تحت 
ػم األربعاء السػافق عشػان "التخصيط لسػاجية األزمات السحتسمة" ي

 .م06/0/0203
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 "، والحي ُنفح بسجيخية اإلدارة والتشطيعإدارة التغييخ"السذاركة في بخنامج  -1
بسحافطة الدػيذ، وذلظ بإلقاء محاضخة تحت  )مخكد التجريب اإلداري(

 .م03/0/0202السػافق  الثالثاء" يػم مقاومة التغييخعشػان "
لػضائف اإلشخافية: مؤىالت اإلعجاد لذغل االسذاركة في بخنامج " -02

"، والحي ُنفح بسجيخية اإلدارة والتشطيع )مخكد التجريب اإلداري( متػسصة
وضع بخامج بسحافطة الدػيذ، وذلظ بإلقاء محاضخة تحت عشػان "

 .م6/7/0202السػافق  الثالثاء" يػم العسل
إلقاء محاضخة بسجيخية اإلدارة والتشطيع )مخكد التجريب اإلداري(  -00

الدػيذ تحت عشػان "التشطيع كعشرخ مغ عشاصخ العسمية  بسحافطة
 .م01/7/0202اإلدارية" يػم اإلثشيغ السػافق 

األنذصة الصالبية ودورىا في تشسية " الجورة التجريبيةالسذاركة في  -00
بسحافطة بسخكد الشيل لإلعالم والتعميع والتجريب "، والحي ُنفح الصالب

 .م1/0/0202في يػم األربعاء السػافق الدػيذ، 

 حضىر املؤمتزاث واننذواث انعهميت

 املؤمتزاث انعهميت –أوالً 

لمجشة ، السؤتسخ العمسي الدشػي "التخبية والتساسظ االجتساعي"مؤتسخ  -0
السجمذ األعمى لمثقافة بالتعاون مع ، التخبية بالسجمذ األعمى لمثقافة

ة مغ ، في الفتخ بجامعة عيغ شسذ ألداب والعمػم والتخبيةل البشاتكمية 
 .م01/6/0200إلى  م02/6/0200

ُنطع التعميع في دول أمخيكا الالتيشية وإدارتيا"، السؤتسخ العمسي مؤتسخ " -0
الدشػي الثاني والعذخيغ لمجسعية السرخية لمتخبية السقارنة واإلدارة 

جامعة عيغ  –التعميسية، والحي ُعقج بقاعة السؤتسخات بجار الزيافة 
 م.70/0/0200شسذ يػم الدبت السػافق 
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لمجشة ، السؤتسخ العمسي الدشػي "رؤية لتصػيخ التعميع في مرخ"مؤتسخ  -7
، في الفتخة مغ السجمذ األعمى لمثقافة، التخبية بالسجمذ األعمى لمثقافة

 .م3/0/0200إلى  م6/0/0200
السؤتسخ الدشػي الخابع عذخ لسخكد تعميع الكبار جامعة عيغ شسذ:  -0

والحي ُعقج بقاعة جيات وخصط وبخامج"، "تعميع الكبار ومكافحة الفقخ: تػ 
 02-02 في الفتخة مغ ،جامعة عيغ شسذ –السؤتسخات بجار الزيافة 

 .0203أبخيل 
السؤتسخ الجولي الدشػي الثاني عذخ لمسخكد العخبي لمتعميع والتشسية:  -0

"االبتكار والخيادة االستخاتيجية لمسؤسدات التعميسية والبحثية: خيارات 
جامعة عيغ  –ي ُعقج بقاعة السؤتسخات بجار الزيافة لالستجامة"، والح

   .0202 فبخايخ 03-00 في الفتخة مغ ،شسذ
ب 
ً
 اننذواث انعهميت –ثبني

العمسية  شجوةنجوة "التخبية وتججيج الخصاب الجيشي: الػاقع والسأمػل"، ال -0
 جامعة كفخ الذيخ،بالدابعة عذخ لقدع أصػل التخبية بكمية التخبية 

  م.0200مارس  02ػم األربعاء السػافق تي ُعقجت يلوا
نجوة عغ ُبعج بعشػان "البحث التخبػي في الجول األعزاء بسكتب التخبية  -0

العخبي لجول الخميج: تػجيات وتحجيات"، مكتب التخبية العخبي لجول 
 م.0/3/0200الخميج، الخياض، 

نجوة عغ ُبعج بعشػان "التعميع في دول الخميج ... الػاقع وفخص  -7
بل"، مكتب التخبية العخبي لجول الخميج، الخياض، السدتق

 م.0/00/0200
مشرة أريج لمعمساء ، الشدخةالثانية –نبياء األ  خاتع ممتقى العمساء لشرخة -0

 م.00/00/0200والخبخاء والباحثيغ الشاشقيغ بالمغة الخبية، 
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 اإلشزاف عهى انزسبئم انعهميت
 

نحج عهيهباملشبركت يف اإلشزاف انزسبئم انخي مت  –أوالً 
ُ
  وم

دمحم دمحم أحسج البكخي: ترػر مقتخح لتصػيخ كفاية قيادات مجارس التعميع  -0
رسالة ماجدتيخ، كمية  بحخي بسرخ في ضػء معاييخ الحػكسة،الفشي ال

 .0202 التخبية، جامعة الدػيذ،
إدارة جامعة الدػيذ لتحقيق القجرة التشافدية  صػيختعمي دمحم:  فػزية -0

رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية،  ،ات العاليسةعمى ضػء بعس الترشيف
 .0200 جامعة الدػيذ،

ب 
ً
 منبقشخهباملشبركت يف رسبئم مت  – ثبني

التصػعي لجى تالميح الحمقة  العسلتشسية ثقافة سيى محسػد: متصمبات  -0
الثانية مغ التعميع األساسي، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة 

  .0200الدػيذ، 

 انفزعيت ببنكهيتعضىيت انهجبن 

الكمية لمعام  مجمذ عغشبثقة ختبخات واألجيدة العمسية السُ السُ عزػ لجشة  -0
بقخار رئيذ  0200/0206، ولمعام الجامعي 0200/0200الجامعي 

 .00/0/0206( بتاريخ 01الجامعة رقع )
 .ق التشفيحي لػحجة الجػدة بالكميةعزػ الفخي -0
الكمية لمعام  شبثقة عغ مجمذعزػ لجشة العالقات العمسية والثقافية السُ  -7

( بتاريخ 01بقخار رئيذ الجامعة رقع ) 0200/0206الجامعي 
00/0/0206. 

عزػ لجشة العالقات العمسية والثقافية الُسشبثقة عغ مجمذ الكمية لمعام  -0
 .0206/0203الجامعي 
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عزػ لجشة شئػن الصالب الُسشبثقة عغ مجمذ الكمية لمعام الجامعي  -0
 .0202/0201لجامعي لعام اا، و 0203/0202

سشبثقة عغ مجمذ الكمية ة وخجمة السجتسع الئشئػن البيعزػ لجشة  -6
 .0202/0200، ولمعام الجامعي 0201/0202لمعام الجامعي 

عزػ لجشة الجراسات العميا السشبثقة عغ مجمذ الكمية لمعام الجامعي  -3
0200/0200. 

لكمية لمعام عزػ المجشة العميا السذخفة عمى انتخابات اتحاد الصالب با -2
 .0202/0200الجامعي 

عزػ فخيق إعجاد الخصة اإلستخاتيجية بكمية التخبية جامعة الدػيذ  -1
 .0200/0200لمعام الجامعي 

لمسخحمة  عزػ فخيق مخاجعة الئحة الكمية )نطام الداعات السعتسجة( -02
  .0200/0200، العام الجامعي الجامعية األولى

 أنشطت داخم انكهيت واجلبمعت

بالفرل الجراسي األول لمعام الجامعي  خول الفخقة الثالثةكشتبعزػ  -0
  م.1/00/0200( بتاريخ 00داري رقع )اإلمخ وفًقا لأل، 0200/0200

حتى العام  020/0206مغ العام الجامعي عزػ بكشتخول الفخقة األولى  -0
 الجامعي الحالي.

عام وال، 0200/0200عام الجامعي بالعزػ بكشتخول الجراسات العميا  -7
 . 0206/0203امعي الج

 .0201/0202رئيذ كشتخول الجراسات العميا بالعام الجامعي  -0
 .0200/0200رئيذ كشتخول الفخقة األولى لمعام الجامعي  -0
وتحكيسيا بيغ كميات  الثقافي اإلشخاف عمى مدابقة دوري السعمػمات -6

م، وذلظ 7/0/0203جامعة الدػيذ، والسشعقج يػم األربعاء السػافق 
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الجامعي يات الثاني لمعام مسبػع شباب الكضسغ فعاليات أ
0206/0203. 

 املقزراث انخي قمج بخذريسهب

 يف مزحهت انهيسبنس وانبكبنىريىس –أوالً 

 .لفخقة األولىا، السعمع وميشة التعميع -0
 مبادئ التخبية، الفخقة األولى. -0
 .لفخقة الثانيةا، اإلدارة الرفية والسجرسية -7
 .ةلفخقة الثانياالسجرسة والسجتسع،  -0
 تعميع الكبار: أصػلو ومجاخمو، الفخقة الثالثة. -0
 لفخقة الثالثة.االتخبية مغ أجل الدالم،  -6
 لفخقة الخابعة.ا، نطام التعميع في مرخ -3
 لفخقة الخابعة.ا، وتصبيقاتو العمسية الفكخ التخبػي  -2
ب 
ً
 ث انعهيببيف مزحهت انذراس –ثبني

 بية:في مخحمة الجراسات العميا لمجبمػم العام في التخ  -0
 نطام التعميع في مرخ. -
 اإلدارة التعميسية. -
 .أصػل التخبية -

 لجبمػم السيشي في التخبية تخرز "إدارة مجرسية":في مخحمة ا -0
 صشع القخار التخبػي واتخاذه. -
 إدارة التغييخ ومجاخل اإلصالح. -
 (.0قاعة بحث ) -
 (.0مذخوع تجريبي ) -
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 (.0مذخوع تجريبي ) -
"إدارة تخبػية وسياسات  لتخبية تخرزلجبمػم الخاص في افي مخحمة ا -7

 تعميع":
 تخصيط وإدارة السػارد البذخية في السؤسدات التعميسية. -
 مشاىج بحث. -
 اإلحراء التخبػي. -

 لجبمػم الخاص في التخبية تخرز "أصػل التخبية":في مخحمة ا -0
 تخصيط وإدارة السػارد البذخية في السؤسدات التعميسية. -
 فمدفة التخبية. -

 لجبمػم الخاص في التخبية تخرز "تخبية الصفل":مة افي مخح -0
 إدارة مؤسدات رياض األشفال. -

 لجبمػم الخاص في التخبية تخرز "مشاىج وشخق تجريذ":في مخحمة ا -6
 الجػدة الذاممة في مؤسدات الصفػلة السبكخة. -

 لجبمػم الخاص في التخبية تخرز "جػدة الشطع التعميسية":في مخحمة ا -3
 ة الذاممة في السؤسدات التعميسية.إدارة الجػد -

 لجبمػم الخاص في التخبية تخرز "صحة نفدية":في مخحمة ا -2
 الجػدة الذاممة في مؤسدات الصفػلة السبكخة. -

 في مخحمة الساجدتيخ في التخبية تخرز "أصػل التخبية": -1
 .أسياليب وتقشيات التخصيط التخبػي  -

ب 
ً
 البخذائيتحأهيم معهمي املزحهت ايف مزحهت  –ثبني

التجريذ في بخنامج تأىيل معمسي السخحمة االبتجائية لمسدتػى تع   
 ."التعميع االبتجائي ومذكالتولسقخر: "الجامعي 
 


