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 : يعهٌيبد شخظٍــخ 

 يكبٌ انًــٍالد تبرٌخ انًٍـالد اندنطٍخ االضــــــى 

 انًنٌفٍخ 4291-2-92 يظري ثالل يحًٌد دمحم عجذ انرازق 
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 عرة انريم لٌٌطنب انًنٌفٍخ  انًنسل

 belal.abdlrazek@fped.bu.edu.eg انجرٌذ اإلنكترًنً 84449221949 ىبتف خٌال

 

 كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ  خبيعخ ثنيب انديخ يذرش  انٌظٍفخ

  انحـــــبطم عهــــٍيـــب:انًؤىـــــالد انعهًٍخ ًانشــــيـــبداد 

 انتخظض انًركس  \انكهٍخ  انًعيذ \اندبيعخ  انتمذٌر تبرٌخو انًــــؤىـــــم و

 خٌدً انترثٍخ انرٌبضٍخ ثنيب خٍذ خذا 9882 ثكبنٌرٌٌش  -4

 تذرٌص)خٌدً ( انترثٍخ انرٌبضٍخ  ثنيب  9848 يبخطتٍر  -9

 تذرٌص)خٌدً ( انترثٍخ انرٌبضٍخ ثنيب  9842 دكتٌراه -3

  : انذًراد انتذرٌجٍخ ًاننذًاد ًانًحبضراد ًًرظ انعًم 

 يحتٌٌبد انجرنبيح انًركس  تبرٌخو  انجرنبيح  و

  -  9883 دًرح تذرٌت فً يدبل اندٌدً -4

  -  9881 انتذرٌص انفعبل  -9

  -  9881 أضبنٍت ثحج عهًً  -3

  -  9848 انًشبركو فى تذرٌت فرٌك خبيعخ ثنيب نهدٌدً -1

  -   شبرن فً يؤتًراد كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعو ثنيب  -2

  -  9849 شبرن فً يؤتًراد كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعو لنبح انطٌٌص 3

  -   شبرن فً يؤتًراد كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعو ثنيب 1

  -   شبرن فً يؤتًراد كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعو ثنيب 9

  -  9848 انًشبركخ فً انًعطكر انطالثً خبيعخ نيب  2

  -  9882 تحذٌج رؤٌخ ًرضبنخ انكهٍخ  48

  -  9882 نذًح تٌطٍف انًمرراد  44

  -   انًشبركخ فً خًٍع انذًراد ًاننذًاد انتً تمبو فً انكهٍخ  49

  -  9848 انًشبرن فً يعطكر انخذيخ انعبيخ خبيعو ثنيب 43

  -   االلهًًٍ نحًبٌخ انجٍئخ خبيعو ثنيبانًشبرن فً االضجٌع  41

42 
لرص فً يدبل انتكنٌنٌخٍب انحذٌثخ نعرع ًإنتبج انًٌاد .

 انتعهًٍٍخ
9883  -  

  -  SPSS 9883انتحهٍم االحظبئً  43

  -  9848 انثبنٍخ نهدبيعبد  انًشبركخ فً انذًرح انرٌبضٍخ انعرثٍو 41

  -  9882 انًشبركخ فً ييرخبٌ عٍذ انرٌبضخ ثبنمهٌٍثٍخ 49

  -  9883 عضٌ فرٌك اندٌدح ثبنكهٍخ  42

  -   انًشبركخ فً اعًبل االيتحبنبد فً انتعهٍى انًفتٌذ ثدبيعخ ثنيب 98

  -  9881 انًشبركخ فً انذًرح انرٌبضٍخ انعرثٍو 94

  -   اإلشراف عهى أثحبث انًبخطتٍر ًانذكتٌراه ثبنمطى. 99

  -   اإلشتران فى تٌطٍف انًمرراد ثبنمطى. 93

  -   .      شؤًٌ خذيخ انًدتًععضٌ ثبنهدبٌ انعهًٍخ ثبنكهٍخ : ندنخ  91

    -  

 

 انخجرح و

 فً رٌبضخ اندٌدً حبطم عهى انحساو انجنً -4

 العت ثنبدي اضكٌ 9

 إخبزح يطبعذ لبئذ ًحذح كشفٍخ -3

 9848انًركس االًل فً اضجٌع شجبة اندبيعبد  -1

 السيرة الذاتية
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 ثبنمهٌٍثٍخعضٌ اندًعٍخ االلهًٍٍخ نهكشبفخ  -2

 تذرٌص رٌبضخ اندٌدً نهفرلخ االًنى  فً كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعخ ثنيب  -3

 تذرٌص رٌبضخ اندٌدً نهفرلخ انثبنٍخ   فً كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعخ ثنيب  1

 تذرٌص رٌبضخ اندٌدً نهفرلخ انراثعو ) تخظض( فً كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعخ ثنيب  9

 تذرٌص رٌبضخ اندٌدً نهفرلخ انثبنثخ ) تحكٍى(  فً كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ خبيعخ ثنيب  2

 تذرٌص ادارح انًنبزالد نهفرلخ انراثعخ   فً كهٍخ انترثٍخ لطى االدارح انرٌبضٍخ خبيعخ ثنيب 48

 انمذراد الختٍبر انطالة اندذدانكنترًل عضٌ فً  44

 انعبو عضٌ فً انكنترًل   49

  انفرلخ االًنى  فً كنترًل عضٌ 43

 انذراضبد انعهٍبعضٌ فً كنترًل  41

 9889انحظٌل عهى انًركس انراثع فً االًنًٍجٍبد انًظغرح االتحبد انشرطخ  -42

 عضٌ فً خًعٍخ انجر االىهٍخ  43

 عضٌ فً خًعٍخ تنًٍو انًدتًع انًحهً ثبنًنٌفٍخ  41

49 
 نهتذرٌص ثيباندبيعبد انتى تى االنتذاة انٍيب 

 )نتذرٌص يبدح اندٌدً نهفرلخ ً انتخظض نهفرلخ انثبنثخ ًانراثعخ لنبح انطٌٌصكهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ حبيعخ 

 

 


