
 ُايغريَ ايشاتً

 يًزنتىص : سغين إبضاًِٖ عبز ايععًِ 

 ِ عبز ايغينـايععً ـزـــِ عبـــــــــــين إبضاًٖـــــــــــــ: سغِــــــــــــــــــاالع

 ضٍـــــــــــًُ : َصـــــــــــــاجلٓغ                                    21/1/1967ر الـــــــاصيذ املًـت

 ٌ : رنتىصاهـــــــــٌ ايعًُــــــــاملؤٖ                                     ًِ ـــــــاُْ : َغـــــــــــــــايزي

ُ احلايً ُ اآلراب  –اع ــصؼ عًِ االدتُـــــــُ: َزايىظًف  ىيفــــــــع بينُ ــــــداَع –نًً

   اعـــــــــــــِ االدتُـــــــــاّ :عًـــــــــــــايتدصص ايع

 ٌـــــــــــــاع ايطبــــــــــــــِ االدتُــــــــل : عًــــــــــايتدصص ايزقً

                                                00201146191391             ـ ـــــ            00201063829291  اهلاتف احملُىٍ: 

Email:  drhosni2512011@yahoo.com 

Hosny.abdelghani@art.bsu.edu.eg  

 : املؤٖالت ايعًًُُ

  اع بهًًُ اآلراب بـبين  ـــٌ عًِ رصدُ ايًًغاْػ يف اآلراب َٔ قغِ عًِ االدتُــــــــــــساص

 .ابتكزيض عاّ دًز دز 1989داَعُ ايكاٖضَ عاّ  –ىيف ـــع

  اصٌ عًِ رصدُ املادغتري يف اآلراب َٔ قغِ عًـِ االدتُـاع بهًًـُ اآلراب بـبين عـىيف      س– 

روص ايطبًـ  يف اتتُـ     بتكزيض ممتاط، ونـإ َىوـىع ايضعـايُ :     1995داَعُ ايكاٖضَ عاّ 

.  حتت إؽضاف أ.ر.عًًُ سغٔ سغني  : رصاعُ ًَزاًُْ يعًُٓ َٔ قضّ ذلافعُ بين عىيف ايضيفٌ

 ُ.ــــــــــــًًـاع بايهــــــــابل يكغِ االدتُــــــــــــوايضًٓػ ايغ أعتاس األْجضوبىيىدًا

   ِاالدتُاع بهًًـُ اآلراب بـبين عـىيف    عًِ ساصٌ عًِ رصدُ ايزنتىصاه يف اآلراب َٔ قغ– 

ُ ايكاٖ َ عاّ ـــــداَع ُ بطب  ايضعايُ عًِ  2000ض ُ ايؾضف األوىل َ  ايتىصً فكُ اجلاَعُ، ْمبضتب

ٕ َىوىع ايضعايُ: ايعىاٌَ اإليهىيىدًُ واملضض :رصاعُ  ملضوِ ْجضوبىيىدًُ  -ىعًىـــعونا

ـ أ.ر.عًـٌ َـؤْػ أع   ، و،حتت إؽـضاف أ.ر.عًًـُ سغـٔ سغـني    ايهبز  تاس وصٓـًػ قغـِ   ـــــــ

 ُػ.ــــــاَعُ عني ؽــــز ظــــــــبـاط اهلضٌُ وايهـــــــــاجلٗ

 ايتزصز ايىظًفٌ:

   ِـ د  - ىيفـــــــــنًًُ اآلراب ببين ع -اعــــاالدتُعًِ نًف َعًزا بكغ اٖضَ ـاَعُ ايكـ ــــ

 .7/11/1989بتاصيذ 

   ـــعني َزصع ِ بتاصيذ  ايكاٖضَداَعُ  - نًًُ اآلراب ببين عىيف –االدتُاع عًِ ا َغاعزا بكغ

24/109/1995. 

   ا ــــــعني َزصع ِ اَعُ ايكاٖضَ ــــــد –نًًُ اآلراب ببين عىيف  –اع ــــــــــاالدتُعًِ بكغ

 .28/2/2001بتاصيذ 
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 :ايزوصات ايتزصيبًُ

 

 ادتاط بٓذاح ايزوصات ايتزصيبًُ اآلتًُ:

 

   صف  ايهفاَْ يًُزصعني املغاعزئ يف عًِ االدتُاع ر َ واألْجضوبىيىدًا اييت عكزت مبضنظ وص

 .1996أنتىبض  ،ات االدتُاعًُ ظاَعُ ايكاٖضَـــايبشىخ وايزصاع

  ًـ اٖضَ يف ايفتــاَعٌ  ظاَعُ ايكـــــــزار املعًِ اجلـــــــــُ إلعـــــــــــايزوصَ ايتزصيب ضَ ــــــ

 .14/3/2000ستِ 16/2/2000َٔ

  ضَ يف ايفرتَ َـٔ  ــــــــُ ايكاٖـــــــــــــــــاَعٌ ظاَعـروصَ احلاع  اآليٌ املؤًُٖ يًُعًِ اجل

 .26/4/2000ست1/4/2000ِ

  يًغُ اإلجنًًظيُ زصيبًُايزوصَ ايت  (TOEFL)        َضنـظ ايًغـات األدٓبًـُ وايرتاـُ ايتـاب َٔ

 .3/1/2001ستِ 1/11/2000جلاَعُ ايكاٖضَ يف ايفرتَ َٔ

  َؾضوع تًُُٓ قزصات أعضـاْ ًٖٔـُ ايتـزصيػ وايكًـارات       -ايىقت ووغىط ايعٌُ  راصَروصَ إ– 

 . 2007فربايض  ،اَعُ بين عىيفــــــــــد

   ًُِاَعُ ــــــــد –ايتزصيػ وايكًارات  َؾضوع تًُُٓ قزصات أعضاْ ًُٖٔ -ضصــــــكاملروصَ تص

 .2007بين عىيف ، َاصؼ 

        ُقـزصات أعضـاْ ًٖٔـُ ايتـزصيػ     روصَ إعزار ايبشىخ ايعًًُـُ وايٓؾـض ايـزويٌ ، َضنـظ تًُٓـ

 .2007وايكًارات ـ داَعُ بين عىيف ، أبضيٌ 

  روصَ تزصيبًُ يًشصىٍ عًِ ايضخصُ ايزويًُ يكًارَ ايهُبًىتض(ICDL)    ِاتًـػ األعًـ َٔ

 .2007 ٌيًذاَعات املصضيـــــــــُ، إبضي

   روصَ تزصي  املزصبنيTraining of trainers "TOT"       ًِــ  َؾضوع ايطـضم املؤريـُ يًتعًـ

 .2007داَعُ بين عىيف ، َايى  –ايعايٌ 

 اخلربات املًُٗٓ:

 ًُْاالدتُاع عًِ إدضاْ ايبشىخ ايٓعضيُ واملًزا ِ ّ بتزصي  ايطالب بكغ وسيو َٔ خالٍ َارَ  ،قا

ِ ايعزيز َٔ اتُىعات ايتزصيبًُ خالٍ املضاسٌ ايزصاعًُ  اجلاَعًُ ايتزصي  املًزاٌْ، وأؽضف عً

 األصبعُ.

  تدصصات ايعًًُُ ايتايًُ:ايقاّ بتزصيػ 

ِ االدتُ اع ــــعًِ ادتُ –اجلضميُ واحنضاف األسزاخ  –اع ايبًُٔ ــــعًِ ادتُ –اع ايطيب ــــعً

 ٍ ِ االدتُ –االتصا ِ ادتُ –اْىٌْ ـــاع ايكـــــعً ٕ ــعً ِ ادتُ –اع ايغها  –اع اإلراصَ ــــــعً

 –عًِ االدتُاع ايغًاعـٌ   –تصًُِ ايبشىخ االدتُاعًُ  –اعٌ ـــــاالدتُر ايبشح ـــــَٓاٖ



 –اعًُ ـــــايٓعضيُ االدتُ – اعٌــــذ ايفهض االدتُـتاصي –اعًُ ــــــــــاملؾهالت االدتُ

 عًِ االدتُاع ايضيفٌ. –األْجضوبىيىدًا االدتُاعًُ 

  2001/2002داَعُ ايكاٖضَ خالٍ ايعاَني اجلـاَعًني   –ػ بهًًُ ايرتبًُ بايفًىّ ـأْتزب يًتزصي 

 ّ.2002/2003و

   ّنُا ؽاصى 1995ؽاصى يف أعُاٍ املؤمتض األْجضوبىيىدٌ األوٍ ايشٍ عكز ظاَعُ ايكاٖضَ عا ،

ٌ ايجاٌْ عاّ  ٍ املؤمتض األْجضوبىيىد  ، ونإ عضىا يف ايًذُٓ املٓعُُ يًُؤمتضئ.1998يف أعُا

  ونإ صًٓغا يًذُٓ ايبشىخ 2002ين عىيف عًِ َض ايعصىص يف إبضيٌؽاصى يف أعُاٍ َؤمتض ب ،

 باملؤمتض.

  خالٍ ايعاَني داَعُ ايكاٖضَ  - ىيف ببين ع صآز ايًذُٓ االدتُاعًُ باحتار طالب نًًُ اآلراب

 .2002/2003و 2001/2002اجلاَعًني 

         ايعـاَني   ٍخـال ، صًٓػ جلُٓ نـٓرتوٍ ايفـضقتني األوىل وايجايجـُ بهًًـُ اآلراب بـبين عـىيف

ٍ ايفضقُ ايجايجُ بايهًًُ خالٍ ايعاّ اجلاَعٌ .2002/2003و 2001/2002اجلاَعًني  وصًٓػ نٓرتو

2006/2007.ّ 

    َايؾاًَُ يًُضأ ُ ُ يف َؾضوع ايتًُٓ ُ املؾاصن ُ اجلُعًات األًًٖ ٍ االدتُاعٌ يؾبه االعتؾاص

 .2002افعُ بين عىيف عاّ ـــــــــذل –مبضنظ وَزيُٓ ايفؾٔ 

   ٌُيف ايًًبًـُ  املضقـ   هًًـُ اآلراب وايعًـىّ بـاخلُػ داَعـُ     بذلاوضا يعًِ االدتُـــــاع ع

 22ثِ عٌُ بٓفػ ايهًًُ  واجلاَعُ خالٍ ايفرتَ َٔ  .31/8/2006ِ ــــست 1/1/2003 َٔ ايفــرتَ

 .ّ 2011 – 3 – 9ستِ  2007 – 9 –

  َوسزَ داَعـُ بـين    –ظاَعُ ايكاٖضَ  –ضوع ايطضم املؤريُ يًتعًًِ ايعايٌ زصب َعتُز يزّ َؾ

 عىيف.

  ايفصٌ ايزصاعـٌ   بزايُ َٔىيف ـداَعُ بين ع –عضى ايهٓرتوٍ اإليًهرتوٌْ بهًًُ اآلراب

 وستِ اآلٕ. .2011ّ – 2010ايجاٌْ َٔ ايعاّ اجلاَعٌ 

 2011داَعُ بين عىيف  –ْتد  صًٓغا يًذُٓ املؾضفُ عًِ االْتدابات بهًًُ اآلراب ا. 

  ًًىيف يًعاّ اجلاَعٌ ــُ اآلراب داَعُ بين عـَكضص ايًذُٓ ايجكافًُ ألعضاْ ًُٖٔ ايتزصيػ به

2011 – 2012ّ. 

    صًٓػ جلُٓ أعضاْ ًُٖٔ ايتزصيػ بىسزَ وُإ اجلىرَ واالعتُار بهًًـُ اآلراب داَعـُ بـين

 .2012ّ – 2011عــىيف يًعاّ اجلاَعٌ 

     صًٓػ جلُٓ أملؾاصنُ اتتُعًُ بىسزَ وُإ اجلىرَ واالعتُار بهًًـُ اآلراب داَعـُ بـين

 .2012ّ – 2011عــىيف يًعاّ اجلاَعٌ 

  2012/2013ّيعاّ ايزصاعٌ َٓش اداَعُ بين عىيف  –عضى جلُٓ األعًُٔ بهٓرتوٍ نًًُ اآلراب 

  ًِ2012/2013ّ يعاّ ايزصاعٌاالدتُاع بايهًًُ بزايُ َٔ اأَني قغِ ع 



 : اإلْتاز ايعًٌُ

   ُنتاب األْجضوبىيىدًا ايجكافًُ ،تأيًف  َاصفٔ ٖاصيػ  ؽاصى يف تضاM.Harris  ُراص ايجكاف،

 .2002ايعضبًُ، ايكاٖضَ،

    ُ ُ بضز اجلـــاَع ُ اتتُ  ايضيفٌ، َهتب ٌ يزصاعـــ  2007بين عىيف، عاّ  –أصـــزص نتاب َزخ

  بين عىيف،  – ،َهتبُ راص ايهتاب اجلاَعٌ ىعًىيىدًا االتصاٍـــأصزص نتاب َكزَُ يف ع

 .2011عاّ 

  بـين عـىيف،    –اب اجلاَعٌ ـــأصزص نتاب َزخٌ إىل عًِ االدتُاع ايطيب، َهتبُ راص ايهت

 .2012عاّ 

  ُيف فهض ايضوار واالجتاٖات ايهالعًهًُ، َهتب َ ُ ايغىعًىيىدًُ: قضاْ ْؾض نتاب ايٓعضي

 .2015 راص األصىٍ، بين عىيف

    فىنى يف تأعًػ عـىعـًىيىدًا ٌ ّ ًَؾً ُ إلعٗا ُ واملعضفُ: رصاعُ حتًًًً عح  اجلغز وايغًط

ُ اآلراب   . 2008داَعُ بين عىيف، ايعزر ايجاٌْ عؾض، أبضيٌ  –اجلغز   عح َٓؾىص، دلًُ نًً

     ٕعح  األبعار االيهىيىدًُ يًُضض : حتًًٌ عىعًىيىدٌ جلزيًُ ايعالقُ بـني اإلْغـــــــــا

 .2009يىيًى  42دلًُ عًًُُ ايًهرتوًُْ ذلهُُ،ايعزر  ،وايبًُٔ  دلًُ عًىّ إْغاًُْ

   أْجضوبىيىدًُ  عـح َٓؾـىص يف    –عح   صىصَ اجلغز األْجىٍ يف املعتكز ايؾعيب: صؤيُ عىعًى

 .2010يىًْى  71داَعُ املًٓا، ايعزر  –اب وايعًىّ االدتُاعًُ، نًًُ اآلراب دلًُ اآلر

      عح  اجلغز وايطبكُ وصأؼ املاٍ ايجكايف: قضاَْ يف عىعًىيىدًا بًري بىصريـى  عـح َٓؾـىص يف

 .2011، صًف 15اتًُ ايعضبًُ يعًِ االدتُاع )إوافات( ايعزر 

  رصاعُ ًَزاًُْ عًِ عًٓـُ  اٍ االدتُاعٌ يًُضأَ:  عح  روص ايعٌُ ايتطىعٌ يف تًُُٓ صأؼ امل

عـح )باالؽـرتاى( َكـزّ      َٔ املؾاصنات يف ايعُـٌ االدتُـاعٌ مبشافعـُ بـين عـىيف     

داَعُ بين عىيف بعٓىإ ايعًىّ اإلْغاًُْ وتفعًـٌ   –يًُؤمتض ايعًٌُ ايتاع  يهًًُ اآلراب 

 .2013إبضيٌ  – 10 – 9روص َؤعغات ايعٌُ ايتطىعٌ، يف ايفرتَ َٔ 

   ،ٍعح  ايىعٌ املعًىَاتٌ وعًىى املضض: رصاعُ ًَزاًُْ عًِ عًُٓ َٔ َضوِ االيتٗاب ايهبز

 .2014يىًْى  78داَعُ املًٓا، ايعزر  –دلًُ اآلراب وايعًىّ االدتُاعًُ، نًًُ اآلراب 

     ،عح   األمل: َكاصبُ عىعًىأْجضوبىيىدًُ  عح َكبىٍ يًٓؾض يف دلًُ ْكز وتٓـىيض ، ايهىيـت

2015. 

 

 

 

 



 :أْؾطُ عًًُُ أخضّ

 عًِ االدتُاع، يؾاصى ايباسح يف اإلؽضاف عًِ عزر َٔ ايضعآٌ ايعًًُُ املغذًُ بكغِ      

 وبًاْٗا نايتايٌ:

عىيف،  وتعزر ايظودات: رصاعُ َكاصُْ بني ايضيف واحلضض يف ذلافعُ بينتىافل ايظوادٌ اي -

 صعايُ رنتىصاه.

، صعايُ ايبًُٔ واإلعاقُ: عح يف األْجضوبىيىدًا ايطبًُ عٔ املعاقني سًٖٓا يف دلتُ  بين عىيف -

 َادغتري.

صعايُ  عح يف األْجضوبىيىدًا ايطبًُ عٔ َضوِ ايغهضثكافُ ايضياوُ وايصشُ واملضض:  -

 َادغتري.

 ايتفهو األعضٍ وظاٖضَ ايتغىٍ: رصاعُ ًَزاًُْ مبزيُٓ بين عىيف صعايُ َادغتري. -

َهاُْ ااالخصآٌ االدتُاعٌ وروصه يف اتاٍ ايطيب: رصاعُ ًَزاًُْ يآلخصآًني  -

 صعايُ َادغتري. فعُ بين عىيفاالدتُاعًني ايعاًَني يف املغتؾفًات احلهىًَُ يف ذلا

فاعًًُ ايتجكًف ايصشٌ باعتدزاّ تهٓىيىدًا ايىعآط املتعزرَ وأثضه يف تعظيظ صشُ  -

صعايُ  اتتُ : رصاعُ ًَزاًُْ عًِ عًُٓ َٔ املرتررئ عًِ َغتؾفِ ايضَز ببين عىيف

 َادغتري.

عًِ عًُٓ َٔ  ايضغىط االدتُاعًُ وتأثريٖا عًِ مماصعُ َُٗٓ ايتُضيض: رصاعُ ًَزاًُْ -

 صعايُ َادغتري. املُضوات يف َغتؾفِ ببا املضنظٍ

   ًٌُعضض تكزميٌ  –َٓاٖر ايبشح ايعpower point        وـُٔ ايربْـاَر ايتـزصييب يف َؾـضوع

 .2007يىيًى  -ايطضم املؤريُ يًتعًًِ ايعايٌ ، يطالب داَعُ بين عىيف 

   ٌعضض تكزميٌ  –ايتفهري اإلبزاعـــــpower point     ؤُ ايربْاَر ايتـزصييب يف َؾـضوع

 . 2007يىيًى  –ايطضم املؤريُ يًتعًًِ ايعايٌ، يطالب داَعُ بين عىيف 

  


