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قستة الاعقتتال الاامتتة  -أستتا  مستتابد ية يتة ا بتتعة جاماتة القتتا رة
 (. 4112يوليو )وا بعن 

اث الطارئتتتتتتة وا زمتتتتتتال يتتتتتتوزارة النقتتتتتت  بضتتتتتتو لجنتتتتتتة  دارة ا حتتتتتتد
(3/0/4112 .) 

 (. 43/6/4112)مستشار السيد وزير النق  ل اعقال الاامة 
 :الشهادات والدرجات العلمية

 -الحصول على بكاللويوو  اععا ب بديا وي اادوال  ااب ايدباف اليايا كلواف اععا ب -
 . 6891 -جلاعف اليلهية

قياب الع قالا العلااف  - ب بديا وي اادوال الحصول علاى  يجاف الالجيادوي ااع اععا -
 . ب6881 -جلاعف اليلهية -كلوف اعع ب -واعع ن

الحصول على  يجاف الا كدوياف ااع اععا ب بديا وي اادوال  ااب ايدباف اليايا ا ولاى  -
اااب كلوااف اععاا ب بجلاعااف  ااوي   -إيااياا اياادي  -جلاعااف الياالهية -كلوااف اععاا ب

 . ب6881ا ايوكوف علب كليولو ل بللوالولا الادح ة 
 :األنشمممممممممةة العلميمممممممممة

 
 

 :أوراق بحثية مقدمة لمؤتمرات علمية( أ

 وااااب دعاايش اليااابلع الجاالاعع لويااالسل اععاا ب الاياااوعف والايسواااف  ويقااف بحااا   -
حاااول اليااابلع وويااالسل  -جلاعاااف اليااالهية -اي ااااف للاااالداي العلااااع لكلواااف اععااا ب

 . 6889اعع ب 

وياا ال خبااف حااول ا اااوب اعيهاالع ويقااف بحاا  اي اااف  وي اععاا ب اااع ديااكول دصاا -
 . ب2112للالداي العلاع ا ول لييب اعذاعف بكلوف اعع ب جلاعف اليلهية 

اععاا ب العيباااع ااااع اواجاااف دياااووو صاااوية العااايع والاياالاون  ويقاااف بحااا  اي ااااف  -
  .ب2112جلاعف ال ول العيبوف  -للالداي العلاع لاعا  البحو  وال يايلا العيبوف



دك ولوجواال اع دي ااا والااوعع اليوليااع  ويقااف بحاا  اي اااف للااالداي العالااع بجلاعااف  -
 . ب2112 -الا ول حول ا اح الدجيبف اع ا  ع واعع ب

 : كتب تعليمية( ب

 . ب6881اكدبف عون يا   : كدلع الع قلا العلاف والد ظوب ا خل إ ايي  اليلهية -

اخدلي أبو الخوي  / ف  بلاليديا  اب  كدويكدلع الديجاف اعع اوف بلللغف اع جلو و -
 . ب2111جلاعف اليلهية   -ايك  الدعلوب الا دوح

احااااو  ووياااا  ايكااا  . كدااالع إ اية ودخ اااو  الع قااالا العلااااف  بلالياااديا  ااااب   -
 . ب2116جلاعف اليلهية   -الدعلوب الا دوح

 : مذكرات تعليمية( ج

 -كلوااف اععااا ب -ال يقااف اليابعااف اااذكية ا بوعااف اااع إ اية الع قاالا العلااااف ل اا ع -
 . ب6888 -جلاعف اليلهية

جلاعااف اصااي  -كلوااف اععاا ب -ال يقااف النل وااف -اااذكية ا بوعااف اااع ا االه  البحاا  -
 . ب2112 -للعلوب والدك ولوجول

 : التمممممممدريع الجمممممممامع 
 

 
 : جاماة القا رة -القياة يتدريس المقررال التالية ية ية ا بعة -0

 . ال يقف اليابعف قيب الع قلا العلاف: ع قلا العلافال ة إ اية ودخ و  ال -

قيااااب الع قاااالا العلاااااف ال يقااااف النل وااااف  بلااااوب  -ال يقااااف النللنااااف: ا ااااله  البحاااا  -
 . الع قلا العلاف

 . قيب الع قف العلاف -ال يقف النللنف: الديجاف اعع اوف بلللغف اع جلو وف -

 . قيب الع قلا العلاف -قف اليابعفال ي : الدخ و  للحا ا اعع اوف واعع  وف -

 . قيب الع قلا العلاف -ال يقف النللنف: ال ة إع اوف بلللغف اع جلو وف -

 . ال يقف النل وف  بلوب ع قلا علاف: االدصلل الد ظواع -

 .  بلوب الع قلا العلاف -ال يقف النل وف: العلوب اليلوكوف -

 . بلوب الع قلا العلاف  -ال يقف ا ولى: اي اف اع الع قلا العلاف -

شتتاية ا بتعة جاماتة بتتين  -ة يتة الينتال–القيتاة يتتدريس المقتررال التاليتتة نتديا   -4



 : شمس

 . ال يقف اليابعف: ا خل إلى الع قلا العلاف واعع ن -

 . ال يقف اليابعف: ا له  البح  اع اعع ب -

 : يعبف إع ب -اليولب بد يو  الاييياا الدللوف   بًل بكلوف الديبوف ال وعوف -2

 . ال يقف النللنف: اي اف اع الع قلا العلاف -

 . ال يقف النللنف: اي اف اع اعع ب -

 . ال يقف اليابعف: ا له  البح  -

اليوالب بدا يو  الايايياا الدللواف بييااب إ اية ا عاالل ايكا  ال يايالا الحاية بللجلاعااف  -4
 . ا ايوكوف

 (.  جلو وفبلللغف اع)الع قلا العلاف وان خ اف العا ء  -

 (. بلللغف اع جلو وف)ان الديووق  -

 (. بلللغف اع جلو وف)اعع ن وديوو  الابوعلا  -

 : اليولب بد يو  الاييياا الدللوف بايك  الدعلوب الا دوح جلاعف اليلهية -1

 (. الايدوى ا ول)أي  الع قلا العلاف  -

 (. الايدوى النل ع)إ اية ودخ و  الع قلا العلاف  -

 (. الايدوى النل ع)ع اوف بلللغف اع جلو وف الديجاف اع -

اليولب بد يو  الاييياا الدللوف بكلوف اعع ب جلاعف اصي للعلاوب والدك ولوجوال أن الء  -1
 . ب2112 -2111خ ل ا عواب )إعليدع للعال بال 

 . ا خل إلى الع قلا العلاف بلللغف اع جلو وف -

 . ا خل إلى اعع ن بلللغف اع جلو وف -

 .   بح  بلللغف اع جلو وفا له -

 . دخ و  الحا ا اعع اوف بلللغف اع جلو وف -

 . الكدلبف للع قلا العلاف بلللغف اع جلو وف -

 . إ اية ودخ و  الع قلا العلاف بلللغف اع جلو وف -



 . د بويلا ويلسل اعع ب بلللغف اع جلو وف -

 . الدخ و  للحا ا الديوويوف بلللغف اع جلو وف -

 . إ اية واقدصل ولا ويلسل اعع ب -

 . اييوعلا الدخيج ان قيب الع قلا العلاف واعع ناعيياا على  -

الداااا يوع العلاااااع لل اااا ع علااااى د بوياااالا دك ولوجواااال الحليااااع ا لااااع اااااع اجاااالل  -
 . الع قلا العلاف واعع ن

كداااوبي اليوااالب بدااا يو  الايااايياا الدللواااف بلللغاااف اع جلو واااف أن ااالء إعاااليدع بجلاعاااف أ -1
 : 2114يبدابي  -2114لآل اع والعلوب الح ونف ان إبيول 

 . ابل ئ وأي  الع قلا العلاف -

 . اليأي العلب -

 . اعع ب والد اوف -
 :الممممممدورات التدري يممممممة

 
 

ايكا  الدا يوع الدالبب للاجلا  ا علااى  - وية د يوبواف للعالالون ااع الع قالا العلاااف -6
 . ب6889لليبلع واليولضف 

للعلالون بأجا ة الع قلا العلاف والاحلولا بايك  ال ول بللاوسف العلااف  وية د يوبوف  -2
 . ب6888ل يدع الا علب 

 وية د يوبوف للعلالون اع اجالل الع قالا العلااف باللو اياا والا ياحا الحكواواف ااع  -2
 -اجاااالل الع قاااالا العلاااااف والديااااووق والدخ ااااو  للحااااا ا اعع اوااااف ايكاااا  أيا 

 . ب2116 -2111 -الييف  اي الاعليا

 وية د يوبوااف اااع اجاالل اععاا ب ود يااو  اليااولحف بللاوسااف العلاااف لد يااو  اليااولحف  -4
 . ب2116

 وية د يوبوااااف اااااع اععاااا ب ودك ولوجواااال العصااااي الح ونااااف للعاااالالون بللاوسااااف العلاااااف  -1
 . ب2112ل يدع الا 

 -اعع ااع ايكا  الدا يوع والدونواق واع دالج وية د يوبوف اع اجلل اعع ب بلللغاف  -1
 . ب2111جلاعف اليلهية  -كلوف اعع ب

 وياا د يوبوااااف اااااع اجاااالل الديجاااااف اعع اوااااف ايكاااا  الداااا يوع والدونوااااق واع داااالج  -1
 . 2112 -2112 -2116جلاعف اليلهية  -كلوف اعع ب–اعع اع 
 : أنشةة جامعية أخرى



اليااالهية جلاعاااف  -كلواااف اععااا ب -عضاااو اجلااا  قياااب الع قااالا العلااااف واععااا ن -6
 . ب2111 -6888

بلللغاااف " صاااوا جلاعاااف اصاااي للعلاااوب والدك ولوجوااال"عضاااو قياااب الدحيواااي بجيوااا ة  -2
 . ب2112والوو / 2112اع جلو وف أع ا  و لوي 

 . ب2112جلاعف اصي للعلوب والدك ولوجول  -عضو اجل  كلوف اعع ب -2

لوجوااال جلاعااف اصاااي للعلااوب والدك و  -أاااون اجلاا  قياااب الع قاالا العلااااف واععاا ب -4
 . ب2112 -2112

 . ب2114جلاعف أكدوبي للعلوب وا  اع الح ونف  -عضو اجل  كلوف اعع ب -1

 -2111جلاعااف أكدااوبي للعلااوب وا  اع الح ونااف  -يسااو  قيااب اعذاعااف والدلو  وااون -1
2111 . 
 : أ حاث  لمية منشورة

حف ااع أياللوع دوظواا يلوالا االدصالل ااع إ اية أ ااف الياول"بع وان  :اليحث ا و  -
جلاعااااف  -كلوااااف ا  اع)ا يااااوي ااااع الاجلااااف العلاواااف "  يايااااف اياااد  عوف -اصاااي
 . 2116أكدوبي  -الج ء النلل  -الاجل  النل ع عيي -الا ول

 وي اععااا ب اااااع دكاااوون دصاااوياا ال خباااف حاااول ا اااااوب "بع اااوان  :اليحتتتث اليتتتان  -
 -(69)العااا    -جلاعااف ا  هااي -  ا يااوي ااااع اجلااف البحااو  اعع اواااف"اعيهاالع
 . 2112 -أكدوبي

اعع ب العيباع ااع اواجااف دياووو صاوية العايع والايالاون "بع وان  :اليحث اليالث -
( 68)العا    -جلاعف ا  هاي -ا يوي اع اجلف البحو  اعع اوف" يلوف ايديبلوف"

 . ب2112و لوي 

وع قداااو ب يجاااف " اع دي اااا"دك ولوجوااال االدصااالل الد ااالعلع )بع اااوان  :اليحتتتث الرايتتت  -
 ياياااف او ا واااف علاااى  ااا ع .. الاااوعع اليولياااع لااا ى  ااا ع الجلاعااالا الاصااايوف

كلوااف  -ا يااوي اااع الاجلاف الاصاايوف لبحاو  اععاا ب( الجلاعالا الخلصااف الاصايوف
 . ب2112الي   -و لوي( 69)الع    -جلاعف اليلهية -اعع ب

عااياق الاعللجاف الصااح وف للحايع ا  جلاو أايوكوااف علاى ال)بع اوان  :اليحتث الاتتامس -
االوو  4 -2112الي   21خ ل ال دية ان " و ووووي  دلوا اع صحو دع ا هياب 

ا يااااوي اااااع الاجلااااف الاصاااايوف لبحااااو  اععاااا ب كلوااااف (.  يايااااف دحلولوااااف" )2112
 . ب2112وو وو  -أبيول -(68)جلاعف اليلهية الع    -اعع ب



يايااف د بويوااف   -الع قالا العلاااف اااع الا يااحا الخ اوااف)بع ااوان : ث الستتادساليحتت -
 ياياف ايبولااف لل يااي اااع الاجلااف العلاوااف ( علاى الي االل الخاا اع الحكااواع الاصاايي

 - يايالا   ولااف   ياوف  اجدالعوااف إع اوااف  بواف  اعااا  ال يايالا العلواال لل  ولااف"
 . ب2112وولوو  -قيب اعع ب -جلاعف عون يا 

ا ااع اجالل الع قالا االدجلهالا العللاواف الح وناف ااع إ اية ا  اال :اليحتث الستاي  -
بح  ايجعع ق ب للج ف الديقولا بكلوف اعع ب جلاعف اليلهية للديقع ل يجاف )العلاف 

 (. أيدلذ ايلع 

الايااسولوف االجدالعوااف لوياالسل اععاا ب بااللد بوق علااى إ اية أ ااااف  :اليحتتث اليتتامن -
 ة بحااا  قااا ب للاااالداي الياباااب للياب اااف العيبواااف ا ايوكواااف الا عيااا)الاااايوي ااااع اصاااي 
 . 2114 واابي  21-62بلليلهية اع ال دية ان 

الع قاااف باااون ويااالسل اععااا ب ووعاااع اليااابلع الجااالاعع بلليضااالول  :اليحتتتث التاستتت  -
جلاعاف عااون ياا  اااع  -بحاا  قا ب للااالداي النللا  بكلواف الب االا)اليواواف وال ولواف 

 . 2111أبيول  69-61ال دية ان 
  
  
  
  
  

 


