
 

(Curriculum Vitae) 

 البياىات الشخصية

 نسا٢َ ستُد بد٣ٚ عصب َطًِ االسه

 

 28/10/1974 تاريخ امليالد

 1+ َتصٚج  احلالة االدتناعية

 –َدزب َٗازات اتؿاٍ -اضتاذ َطاعد  الوظيفة احلالية

ايط١ٓ  –تطٜٛس ايرات َٗازات قطِ 

 .جاَع١ املًو ضعٛد-ايتخضري١ٜ 

 فًطف١ ايرتب١ٝ التخصص العاو

 

 .َٓاٖج ٚتهٓٛيٛجٝا ايتدزٜظ التخصص الذقيق

 اد٣ ارتد١َ ايعطهس١ٜ اخلذمة العسكرية

 .َؿس–ضٖٛاج  –ج١ٓٝٗ  -ح٢ أبٛ َػِٓ -غازع ايبطاتني 315 العيوان

 .غازع ستُد ابساِٖٝ بٔ اب٢ َاض٢  – 10شتسج  –ح٢ ايكدع  –ايسٜاض : بايطعٛد١ٜ 

 0020111310230: َؿس جٛاٍ            00966554959182 : جٛاٍ ايطعٛد١ٜ دوال

 :karamy1974@yahoo.com بريذ الكرتوىى
 :( "املدَج) ارتًٝط ايتعًِ تهٓٛيٛجٝا"  نفاعً٘ ارتري ع٢ً ايداٍ  - موقع الكرتوىى

http://kenanaonline.com/karamybadawy 

 :االدزٜط٢ يتعًِٝ ادتػسافٝا ٚتعًُٗا -

www.eledresy.egyscholars.com 

 : بطتإ ايدزاضات االجتُاع١ٝ  -

http://www.bostan.egyscholars.com/index.htm 

 :َٛقع املطتهػف ايؿػري -

http://www.smallexplorer.egyscholars.com 

 :ب ايط١ٓ ايتخضري١ٜزؤ١ٜ عؿس١ٜ يطال –اتؿاٍ ٚتٛاؾٌ -

http://kenanaonline.com/drkaramy2011/   

 http://karamybadawy.blogspot.com مذوىة الكرتوىية
دلتنعات 

 الكرتوىية

 َتدؿـ ف٢ عسٚض٢ ايفالغ١ٝ ٚايتكدمي١ٝ Slideboomع٢ً زتتُع -

http://www.slideboom.com/people/karamy_2010 
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 َتدؿـ ف٢ اتاح١ ًَفات٢ االيهرت١ْٝٚ يًجُٝع Slideshareع٢ً زتتُع - 

http://www.slideshare.net/karamy74 

 

 

 املؤهالت العلنية

 اجلامعة التاريخ التقذير التخصص الذقيق الذردة

 ضٖٛاج 2010 ممتاش َع ايتٛؾ١ٝ تدزٜظ تهٓٛ يٛجٝآَاٖج ٚ دنتٛزاٙ ف٢ فًطف١ ايرتب١ٝ

 جٓٛب ايٛاد٣ 2004 ممتاش َٓاٖج ٚطسم تدزٜظ َاجطتري ف٢ ايرتب١ٝ

 ايٛاد٣جٓٛب  1999 جٝد جدًا دزاضات اجتُاع١ٝ دبًّٛ دزاضات عًٝا

 جٓٛب ايٛاد٣ 1996 جٝد جدًا جػسافٝا يٝطاْظ آداب ٚتسب١ٝ

 :َٛضٛع ايدنتٛزاٙ

فعاي١ٝ اضتدداّ َدخٌ ايتعًِ ارتًٝط ف٢ تدزٜظ ايدزاضات االجتُاع١ٝ ع٢ً ايتخؿٌٝ ٚت١ُٝٓ 

 َٗازات ايبخح ادتػساف٢ ٚاالجتاٙ ضتٛ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات يد٣ تالَٝر اذتًك١ اإلعداد١ٜ

 :املاجطتريَٛضٛع 

أثس اضتدداّ خسا٥ط املفاِٖٝ ف٢ تدزٜظ ادتػسافٝا ع٢ً ايتخؿٌٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهري االضتدالىل 

 يد٣ تالَٝر ايؿف ايجا٢ْ اإلعداد٣

 

 والذورات التذريبية واللغاتاخلربات 

 :اآليٞ ف٢ اذتاضب ايسخؿ١ ايدٚي١ٝاذتؿٍٛ ع٢ً  -

ICDL: International Computer Driving Leniencies 
 - َٔ َسنص ايًػ١ االصتًٝص١ٜ يالغساض ارتاؾ١ (TOEFL)اذتؿٍٛ عًٞ غٗاد٠ ايتٜٛفٌ  -

 .2009ّجاَع١ ضٖٛاج 

   Intel : Teach to The Future                                 "أْتٌ" اذتؿٍٛ ع٢ً  -

  :بعٓٛإ (2002ابسٌٜ )١ٜ دٚز٠ يػ١ اصتًٝص -

(A General English Course, level 1 at Sohag "ESP" Center) 
عاّ  يرتب١ٝ ٚايتعًِٝيٛشاز٠ اتابع١ ( 12ّٜٛ)ملد٠   (English for all Course)دٚز٠ يػ١ اصتًٝص١ٜ -

2003. 

ف٢ ايفرت٠ َا بني  (TOT: Training Of Trainers)اذتؿٍٛ ع٢ً دٚز ٠ تدزٜب املدزبني ٚغٗادتٗا -

 (.جاَع١ ناَربدج ايربٜطا١َْٝٓخ١ )ّ 23/5/2010اىل 23/4/2010

 َٔ َسنص ايًػات( Les bases de la langue française)  اذتؿٍٛ ع٢ً دٚز٠ ايًػ١ ايفسْط١ٝ -

 .12/3/2009ّإىل 14/2/2009ف٢ ايفرت٠ َٔ  جاَع١ ضٖٛاج -بايدزاضات ايعًٝا به١ًٝ اآلداب

http://www.slideshare.net/karamy74/


 ,Microsoft Frontpage,XP بٝج ْتٚف٢ تؿُِٝ املٛاقع باضتدداّ ايفس ذات١ٝخرب٠  -

2000,2003, Adobe Photoshop... ٚباضتدداّ ايرباَج ادتاٖص٠ َفتٛح١ املؿدز أ  Open 

Source Software 

 :تؿُِٝ َٛقع بطتإ ايدزاضات االجتُاع١ٝ اإلثسا٢٥ يؿفٛف اذتًك١ اإلعداد١ٜ -

http://www.bostan.egyscholars.com/index.htm                                                          
 Quiz Creatorاجاد٠ تؿُِٝ اختبازات ايتكِٜٛ االيهرت١ْٝٚ باضتدداّ بسزت١ٝ  -

 . Switch Maxتؿُِٝ عسٚض ايفالؽ ايتع١ًُٝٝ باضتدداّ بسزت١ٝ  -

زحالت ايتعًِ االضتهػاف١ٝ عرب االْرتْت )  Webquestتؿُِٝ ايٜٛب نٜٛطت ايتع٢ًُٝ  -

 (.ف٢ زتاٍ املٛاد ايدزاض١ٝ

ف٢ زتاٍ تدزٜظ ايدزاضات االجتُاع١ٝ  دٚز٠ َٓٗج١ٝ بعٓٛإ اضتدداّ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ -

2005ّ. 

االْرتْت ٚاملػازن١ خبطط املبدعني عرب  دٚز٠ تدزٜب١ٝ يًُػازن١ ف٢ تفعٌٝ َٛقع املعًُني -

 .ّ 2007دزٚع ف٢ زتاٍ ايدزاضات االجتُاع١ٝ عاّ 

يًؿف ايجا٢ْ االعداد٣ " ايدزاضات االجتُاع١ٝ"املػازن١ االيهرت١ْٝٚ ف٢ تطٜٛس َٓٗج  -

 .2010ّ -2009ظُٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ٚايفا٥ص باملسنص األٍٚ عاّ

 .2008ّايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ املؿس١ٜ عاّ اجتٝاش نادز املعًِ  املؿس٣ اير٣ طبكت٘ ٚشاز٠  -

" اإلغساف ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يطالب ايدبًّٛ ايعا١َ به١ًٝ ايرتب١ٝ بطٖٛاج ختؿـ  -

 .2011ّ-2010" اجتُاعٝات 

( 2009/2010)ٚضع اَتخاْات ايتكِٜٛ ايٓٗا٢٥ ملاد٠ االجتُاعٝات بايفؿٌ ايدزاض٢ األٍٚ يعاّ  -

 .يتع١ًُٝٝ ظ١ٓٝٗ، باإلداز٠ ا(2010/2011)ٚعاّ 

بطٖٛاج ف٢  اذتؿٍٛ ع٢ً دٚز٠ تدزٜب١ٝ يتأٌٖٝ ٚازغاد املعًِ املطاعد مبسنص ايتدزٜب ايس٥ٝط٢ -

       .27/8/2009ّ إىل 23/8/2009ايفرت٠ َٔ 

 بسْاَج ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ يًُعًِ املطاعد مبسنص ايتدزٜب ايس٥ٝط٢َدزب ب -

     .10/12/2009ّ إىل 6/12/2009بطٖٛاج ف٢ ايفرت٠ َٔ 

 (.َٓخ١ جاَع١ ًٜٚدٕٚ االَسٜه١ٝ)2011اذتؿٍٛ ع٢ً دٚز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ  -

َٓخ١ ٚشاز٠ ، (Microsoft office 2007)اذتؿٍٛ ع٢ً دٚز٠ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات املتكد١َ  -

 .5/8/2011ّاىل 15/7/2011ايؿٓاع١ ٚايتجاز٠ املؿس١ٜ 

 (UTC)َٔ األنادمي١ٝ املتخد٠ يًتدزٜب ٚاالضتػازات  (TOT)دٚز٠ إعداد املدزب احملرتف  -

 .2011ّايتابع١ يًُؤضط١ املتكد١َ يًتدزٜب ٚادتٛد٠ ٚاالضتػازات يف ٜٛيٝٛ 

ايط١ٓ ايتخضري١ٜ ظاَع١ املًو (  140عًِ )ايكٝاّ بٛزغ١ تدزٜب١ ملدزب٢ َكسز َٗازات االتؿاٍ -

 21/11/2011ّ" تؿُِٝ ايبَٛات ايفالؽ ايتدزٜب١ٝ –تعًِ غ٧ عٔ نٌ غ٧ " ضعٛد بعٓٛإ 

- حتت زعا١ٜ غسن١ حتطني االدا٤ يًتدزٜب " املدزب املتُٝص" حضٛز ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ  

http://www.bostan.egyscholars.com/index.htm


 .2011 دٜطُرب -بايسٜاض

ٚذايو ف٢ ّٜٛ " ضامل " غٗاد٠ امتاّ ايدٚز٠ ايتٛع١ٜٛ ف٢ أَٔ املعًَٛات اذتؿٍٛ ع٢ً  -

جاَع١ املًو ضعٛد، مبعدٍ -عُاد٠ ايتعاَالت االيهرت١ْٝٚ ٚاالتؿاالت َٔ  18/3/1433

92.7.% 

املٓعكد٠ حتت اغساف عُاد٠ ايط١ٓ " اذتكٛم ايطالب١ٝ"  حضٛز ايٛزغ١ ايتدزٜب١ٝ -

 .ٖـ25/3/1433جاَع١ املًو ضعٛد، ف٢  -ايتخضري١ٜ

ايط١ٓ ايتخضري١ٜ ظاَع١ (  140عًِ )ايكٝاّ بٛزغ١ تدزٜب١ ملدزب٢ َكسز َٗازات االتؿاٍ  -

قطِ ، ف٢ اطاز فعايٝات "  ايتدزٜب املتُاٜص بني ايٓظس١ٜ ٚايتطبٝل" املًو ضعٛد بعٓٛإ 

 .12/3/2012ّ، االثٓني  ايط١ٓ ايتخضري١ٜ َٗازات تطٜٛس ايرات بعُاد٠

 

 ادتوادات علنية حتت اليشر

ستاٚي١ يعٌُ مجاعٞ  –( دزاض١ اضتطالع١ٝ) طالب ادتاَع١ ٚاملػهالت ايب١ٝ٦ٝ  -

َؿطف٢ شاٜد ستُد شاٜد ٚفسٜل عٌُ َٔ ن١ًٝ / باملػازن١ َع األضتاذ ايدنتٛز 

 .2011َاٜٛ  –ضٖٛاج ايرتب١ٝ ظاَع١ 

أثس اضتدداّ زحالت ايتعًِ "(.قٝد ايٓػس)عالّ ع٢ً ستُد، نسا٢َ ستُد بد٣ٚ  -

االضتهػاف١ٝ عرب ايٜٛب ف٢ تدزٜظ ايدزاضات االجتُاع١ٝ ع٢ً ايتخؿٌٝ املعسف٢ 

 . ٚاالجتاٙ ضتٛ اضتدداَٗا يد٣ تالَٝر اذتًك١ االبتدا١ٝ٥

 حتت ايٓػس –" املدْٚات االيهرت١ْٝٚ ايتع١ًُٝٝ"نتاب َػرتى  -
 

 

  االهتنامات البحجية 

 .ف٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ( املدَج)تٛظٝف تهٓٛيٛجٝا ايتعًِ ارتًٝط -

 .تدزٜب املتعًُني ع٢ً َٗازات ايبخح ٚايتكؿ٢ عا١َ، ٚباالجتُاعٝات خباؾ١ -

 .غسف١ ايؿف ايدزاض٢ تفعٌٝ اضرتاتٝجٝات ايتدزٜظ اذتدٜج١ ف٢ -

 .ف٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 0.2دَج تكٓٝات ايٜٛب  -

 .إعداد املعًِ املطاعد ٚتأًٖٝ٘ تسبًٜٛا -

 .عرب االْرتْت ملػازن١ احملت٣ٛ االيهرت٢ْٚ يًعسٚض ايتكدمي١ٝ Slideboomعضٛ زتتُع  -

 .يًتفهري ٚاالبداع باملدازع Think questعضٛ َٛقع ايجٝٓو نٛضت  -

 .يتبادٍ ٚاتاح١ احملتٜٛات ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ عرب االْرتْت Slideshareعضٛ زتتُع  -

 



 

 اللذان اإلدارية

 .جاَع١ املًو ضعٛد –بايط١ٓ ايتخضري١ٜ  140عضٛ اذتكٝب١ ايتفاع١ًٝ ملكسز عًِ  -

 .عضٛ تؿُِٝ َٛقع  ْٛز ايبؿري٠ ير٣ٚ االحتٝاجات ارتاؾ١ ظاَع١ ضٖٛاج -

 (.تأٌٖٝ ٚازغاد املعًِ املطاعد)باملسنص ايس٥ٝط٢ يًتدزٜب بطٖٛاج عضٛ  -

 .عضٛ دت١ٓ ٚضع االَتخاْات ملاد٠ االجتُاعٝات بإداز٠ ج١ٓٝٗ ايتع١ًُٝٝ -

 .َط٦ٍٛ ايربزتٝات مبدزض١ ْص٠ اذتاجس اإلعداد١ٜ املػرتن١ -

 .عضٛ دت١ٓ فخـ نتب االجتُاعٝات باملدزض١ -

 .يٛج١ٝ باملدزض١ٝز٥ٝظ دت١ٓ ايب١٦ٝ ايتهٓٛ -

 .عضٛ دت١ٓ فخـ املػرتٜات باملدزض١ -

 .ز٥ٝظ  فسٜل جٛد٠ املٓٗج ايدزاض٢ مبٓظ١َٛ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد ايرتب٣ٛ املدزض٢ -

 

 

 املشاركة اجملتنعية

" بايكا٤ ستاضس٠ بعٓٛإ " أِٖ املػهالت املعاؾس٠ باجملتُع ايعسب٢ ٚايعامل٢" املػازن١ ف٢ ْد٠ٚ  -

ٚايت٢ اقُٝت مبدزض١ ج١ٓٝٗ " االقتؿاد١ٜ ايعامل١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً شٜاد  َعدالت ايبطاي١األش١َ 

 .2009ّايػسب١ٝ يًتعًِٝ االضاض٢ 

ملع٢ًُ " اضرتاتٝجٝات تع١ًُٝٝ تطاِٖ ف٢ ت١ُٝٓ ايتعًِ ايٓػط" ستاضس٠ ٚٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ  -

٠ ٚاالعتُاد ايرتب٣ٛ َدزض١ ايػٗٝد أمحد فتخ٢ االبتدا١ٝ٥ ف٢ اطاز فعايٝات َٓظ١َٛ ادتٛد

 .باملدزض١

 2009/2010عضٛ زتًظ االَٓا٤ مبدزض١ ج١ٓٝٗ ايػسب١ٝ يًتعًِٝ االضاض٢ يًعاّ ايدزاض٢   -

 .ٚحت٢ اآلٕ

 

 

 املشاركة فى حتكيه البحوخ الرتبوية

 توثيق البحح و

فاع١ًٝ بسْاَج قا٥ِ عًٞ ايبٓا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ  (."2010)أضا١َ عبد ايسمحٔ أمحد عبد املٛال  1

باضتدداّ ايتعًِ ارتًٝط يف تدزٜظ ايدزاضات االجتُاع١ٝ عًٞ ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ادتػساف١ٝ 

زضاي١  " .ٚايتفهري ايبؿسٟ ٚاملٗازات اذتٝات١ٝ يدٟ ايتالَٝر ايؿِ باذتًك١ اإلعداد١ٜ

 .دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ ضٖٛاج، َؿس



فاع١ًٝ بسْاَج َكرتح يف ادتػسافٝا قا٥ِ ع٢ً ايبٓا١ٝ٥ (." 2010)ٚيٝد خًٝف١ ستُد فسج اهلل  2

االجتُاع١ٝ باضتدداّ ايتعًِ  ارتًٝط يف ايتخؿٌٝ املعسيف ٚت١ُٝٓ َٗازات ايرتب١ٝ املا١ٝ٥ 

زضاي١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ." ٚاملعتكدات ايب١ٝ٦ٝ يد٣ ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ

 .ع١ ضٖٛاج، َؿسجاّ

ٚاقع اضتدداّ َعًُات ايًػ١ ايعسب١ٝ ًَف اإلصتاش (." 2010) آذاز بٓت عبد اهلل مجٌٝ فًُبإ 3

زضاي١ َاجطتري، ن١ًٝ ." يف تكِٜٛ أدا٤ تًُٝرات ايؿف ايطادع االبتدا٥ٞ مبه١ املهس١َ

 .ايطعٛد١ٜاملًُه١ ايعسب١ٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ اّ ايكس٣، 

َطت٣ٛ ممازض١ املعًُات يًتعًِٝ املدَج ٚؾعٛبات٘ (." 2011)أْاجس١ٜ ابتٗاٍ عبد اهلل ستُد 4

زضاي١ ." اييت تٛاجٗٗٔ يف تدزٜظ َاد٠ ايهُٝٝا٤ باملدازع ايجا١ْٜٛ يًبٓات مبد١ٜٓ َه١ املهس١َ

 .ايطعٛد١ٜاملًُه١ ايعسب١ٝ َاجطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ اّ ايكس٣، 

ايتعًِ ارتًٝط يف ت١ُٝٓ بعض املفاِٖٝ  فعاي١ٝ(. 2011)أمحد ستُد ايؿػري عُسإ  5

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،  ،زضاي١ َاجطتري. ادتػساف١ٝ ٚاملٌٝ ضتٛ املاد٠ يد٣ طالب املسح١ً اإلعداد١ٜ

 .، َؿسجاَع١ عني مشظ

بسْاَج يف ايدزاضات االجتُاع١ٝ قا٥ِ ع٢ً ايرنا٤ات (. " "2011)ٚال٤ مجع١ ستُد أمحد  6

ع١ًُٝٝ يت١ُٝٓ ايتخؿٌٝ ٚبعض ايكِٝ ٚاملٗازات اذتٝات١ٝ املتعدد٠ باضتدداّ املٛدٜالت ايت

زضاي١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأضٛإ، جاَع١ جٓٛب " .يد٣ تالَٝر ايؿف ايسابع االبتدا٥ٞ

 .، َؿسايٛادٟ

أثس اضتدداّ ايتًُٝخات ايبؿس١ٜ يف املكسز (." 2012)ستُد أبٛ ايٝصٜد أمحد َطعٛد  7

يتؿٜٛب األخطا٤ ايٓخ١ٜٛ ايػا٥ع١ يف نتابات تالَٝر املسح١ً  اإليهرتْٚٞ عرب اإلْرتْت

 .، َؿسزضاي١ َاجطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ حًٛإ" . اإلعداد١ٜ

فعاي١ٝ َداخٌ َكرتح١ يف تدزٜظ َكسز تطبٝكات (. " "قٝد االعداد)زحاب ايطٝد امحد فؤاد  8

" . يد٣ طالب تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝاذتاضب يت١ُٝٓ َٗازات إْتاج ايربزتٝات ٚدافع١ٝ اإلصتاش 

 .، َؿسزضاي١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، جاَع١ ايصقاشٜل

عرب أثس اضتدداّ إضرتاتٝج١ٝ ايسحالت املعسف١ٝ (." قٝد االعداد) زِٜ بٓت بسغؼ ايعتٝيب 9

ايٜٛب ف٢ تدزٜظ ادتػسافٝا ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗازات ايبخح ادتــــــــــػساف٢ ٚايتخؿٌٝ 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ املًو زضاي١ َاجطتري، ." يبات ايؿف االٍٚ ايجا٣ْٛايدزاض٢ يطا

 .ضعٛد، ايسٜاض ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

فاع١ًٝ تٛظٝف اضرتاتٝج١ٝ ايبٝت ايدا٥س٣ ف٢ (." قٝد اإلعداد)اَاٍ عبد ايكادز ايهخًٛت  10

." ف اذتاد٣ عػس بػص٠ت١ُٝٓ املفاِٖٝ َٚٗازات ايتفهري ايبؿس٣ بادتػسافٝا يد٣ طايبات ايـ

 .زضاي١ َاجطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ادتاَع١ االضال١َٝ غص٠، فًططني

بسْاَج َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ ايٓػط يت١ُٝٓ (." قٝد االعداد)غاٖس٠ ضعٝد ايكخطا٢ْ  11



زضاي١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايعًّٛ ." بعض املٗازات ادتػساف١ٝ يد٣ طايبات ايؿف األٍٚ ايجا٣ْٛ

 .جاَع١ االَاّ ستُد بٔ ضعٛد االضال١َٝ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜاالجتُاع١ٝ، 

 Web) ايٜٛب عرب املعسف١ٝ ايسحالت أثس (."قٝد االعداد)َسفت عبد ايسمحٔ ايطًٜٛع٢ - 12

Quests )يد٣ ايتكين ايتٓٛز ٚت١ُٝٓ ايدزاضٞ ايتخؿٌٝ ع٢ً االجتُاع١ٝ املٛاد تـــدزٜظ يف 

 .ن١ًٝ ايرتب١ٝ، جاَع١ اّ ايكس٣، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ."ايجاْٟٛ ايتعًِٝ طايبات

 

 املعرفني

 منصور أمحد عبد املنعم / د.أ

جاَع١  –اضتاذ املٓاٖج ٚطسم ايتدزٜظ ٚز٥ٝظ قطِ املٓاٖج به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ ايصقاشٜل مبؿس 

 .                         اجملُع١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 (0545406726)، ايطعٛد١ٜ ( 0191917899)جٛاٍ َؿس 

E-mail (Dr.mansour1953@hotmail.com) 

 حسن على حسن سالمة  / د.أ

 -جاَع١ ضٖٛاج تسب١ٝ به١ًٝ اٍ ٚز٥ٝظ قطِ املٓاٖج ايسٜاضٝات،  اضتاذ املٓاٖج ٚطسم تدزٜظ 

 .َؿس

 (.0125135612)جٛاٍ 

E-mail (drhassan200050@yahoo.com) 

 حييى عطية سليمان خلف            / د.أ

 .جاَع١ عني مشظ –به١ًٝ ايرتب١ٝ  اضتاذ املٓاٖج ٚطسم ايتدزٜظ ٚز٥ٝظ قطِ املٓاٖج  

 (0108541922)جٛاٍ 

 مصطفى زايد حممد زايد                  / د.أ

 َؿس -جاَع١ ضٖٛاج  –االجتُاعٝات به١ًٝ ايرتب١ٝ  اضتاذ املٓاٖج ٚطسم تدزٜظ

 (0196100720)جٛاٍ 

E-mail (drzayed2001@gmail.com) 

 أمام حممد على الربعى          / د.أ

   َؿس -به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ ضٖٛاج االجتُاعٝات املٓاٖج ٚطسم تدزٜظاضتاذ 

 (0121836662)جٛاٍ 

E-mail (dr_emam1955@yahoo.com)  
 على أمحد اجلمل                   / د.أ

 َؿس -عني مشظ جاَع١ -ايتازٜذ ٚعُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ  اضتاذ املٓاٖج ٚطسم تدزٜظ

 (0192872329)جٛاٍ 

E-mail (alialgamal05@yahoo.com) 

 حسني حممد أمحد عبد الباسط/ د

أضتاذ َػازى املٓاٖج ٚتكٓٝات ايتعًِٝ بعُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتــعًِٝ املطتُس جاَـــــــــع١ جاشإ 

mailto:Dr.mansour1953@hotmail.com
mailto:drhassan200050@yahoo.com
mailto:drzayed2001@gmail.com
mailto:dr_emam1955@yahoo.com
mailto:alialgamal05@yahoo.com


 .باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 0020105224067  َؿس   0566448475 /  0530728583  ايطعٛد١ٜ:   جٛاٍ

E-mail 

hussainbaset1@gmail.com hussainbaset@hotmail.com 

 ٚاهلل املطتعإ ٚاهلاد٣ اىل ضبٌٝ ايسغاد                                                                                          

 ايتٛقٝع                                                                                                   

 ادت٢ٓٝٗ نسا٢َ ستُد بد٣ٚ                                                                                                    
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