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ربرٚخ انحظٕل ػه2006 / 4 /20 :ّٛو.

ربرٚخ انحظٕل ػهٛخ2002 / 5 /23 :
انزخظض انؼبو :اإلدارح ٔأطٕل انزرثٛخ
انذٔنخ :انًًهكخ األردَٛخ انٓبشًٛخ.

ثانياً :المشاركاث واألبحاث العلميت والدوراث التدريبيت والكتب الصادرة:
 - 1انًشبركبد:
َ -1بئت يذٚر يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ رئٛص ٔحذر ٙانزؼهٛى ٔانزذرٚت.
 - 2ػضٕ انهغُخ انزحضٛرٚخ نًؤرًر انطفٕنخ انٕطُ ٙانضبنش ( أطفبل ف ٙظرٔف طؼجخ) يركس انزأْٛم ٔانزطٕٚر
انزرثٕ٘  -عبيؼخ رؼس انًمرر ػمذِ في الفترة من  29 -27أكتوبر 2007م.
 - 3انًشبركخ ف ٙانٕرشخ انضبَ ٙح نزأضٛص انشراكخ انًغزًؼٛخ( يٍ أعم شراكخ يغزًؼٛخ فبػهخ نهزًُٛخ انًحهٛخ
ٔانزخفٛف يٍ انفمر ٔانحذ يٍ انجطبنخ) للفترة من  29 – 28مايو 2007م.
 - 4حضٕر َذٔح االرظبالد انحذٚضخ ٔأصرْب ػهٗ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ عبيؼخ انٛريٕن – أرثذ – األردٌ نهفزرح يٍ 8 -6
رًٕز .2004
 - 5انًشبركخ فٔ ٙرشخ ػًم ػهٗ طرٚك انٕرشخ انؼبيخ نهغبيؼخ حٕل انًُبْظ ٔرحذ شؼبر (يٍ أعم يُبْظ رحمك
يزطهجبد انزًُٛخ ٔخذيخ انًغزًغ) جامعة تعز للفترة من  15 – 13ابريل 1999م.
 - 6انًشبركخ ف ٙانُذٔح انخبطخ ثبالضزضًبر انًُؼمذح خالل انفزرح

 2007 / 8 /1 – 7 /30و يركس انجحٕس ٔدراضبد

انغذٖٔ ،عبيؼخ رؼس.
 - 7انًشبركخ ف ٙانًؤرًر األٔل نغبيؼز ٙريبر ٔرؼس ثؼُٕاٌ " رطٕٚر أداء األضزبر انغبيؼ"ٙ
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انًُؼمذ ف 14 – 13 ٙأغططص 2007و ف ٙعبيؼخ ريبر.
 - 8انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم انزأضٛطٙ

ح نهًغهص انزُطٛك نذػى رؼهٛى انفزبح ثًحبفظخ رؼس نهفزرح

يٍ 2007 / 8 / 29 – 28و.
 -9انًشبركخ فٔ ٙرشخ انزخطٛط نهًشرٔع األنًبَ )PSDP ( ٙنًحبفظخ رؼس انًُؼمذح ف.2007-11-28 ٙ
 -10انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم انخبطخ ثؼرع َزبئظ انًطح انُٕػ ٙانخبص ثزؼهٛى انفزبح نهفزرح يٍ 3/ 31 – 30
2007 /و.
 -11انًشبركخ ف ٙدراضخ رحٕٚم األضر انًؼبنخ إنٗ أضر يُزغخ ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
 -12انًشبركخ ف ٙدراضخ انخظبئض االعزًبػٛخ نطكبٌ انًُبطك انؼشٕائٛخ ثًذُٚخ رؼس .يركس انجحٕس ٔدراضبد
انغذٖٔ.
 -13انًشبركخ ف ٙدراضخ االررمبء ثًذُٚخ رؼس ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
 -14انًشبركخ فٔ ٙرشخ ػًم ػرع َزبئظ دراضخ االضزضًبر انًُؼمذح ف.2008 / 2/ 17 – 16 ٙ
 -15انًشبركخ ف ٙانًؤرًر انطبدش نًركس رؼهٛى انكجبر ثغبيؼخ ػ ٍٛشًص ثؼُٕاٌ " رطٕٚر ثرايظ ٔيُبْظ رؼهٛى
انكجبر ف ٙضٕء انغٕدح" انًُؼمذ ف 16 – 14 ٙأثرٚم .2008
 -16يُطك دراضخ ٔالغ انزؼهٛى انؼبو ثًحبفظخ رؼس ٔيشكالرّ ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
 -17انًشبركخ ف ٙدراضخ يٍ أغُٛبئٓى إنٗ فمرائٓى ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
 -18انًشبركخ ف ٙيؤرًر انطفٕنخ انٕطُ ٙانراثغ يٍ أعم شخظٛخ يزٕازَخ نهطفم ٔحًبٚزّ ٔرًُٛخ لذرارّ ثؼُٕاٌ
" أًْٛخ انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ األضبضٛخ ٔيًبرضزٓب يٍ ٔعٓخ َظر يرثٛبد انرٚبع ف ٙيذُٚخ رؼس" انًُؼمذ ف–2 ٙ
.2009/6/4
 -19نًشبركخ ف ٙانًؤرًر انفرػ ٙنهطهطخ انًحهٛخ ف ٙيحبفظخ رؼس انًُؼمذ ف.2009 / 6 / 11 – 10 ٙ
 -20انًشبركخ ف ٙانًؤرًر انذٔن ٙانطبثغ نًؼٓذ انذراضبد انزرثٕٚخ ،عبيؼخ انمبْرح ثؼُٕاٌ " انزؼهٛى ف ٙيطهغ
األنفٛخ انضبنضخ انغٕدح – اإلربحخ – انزؼهٛى يذٖ انحٛبح " انًُؼمذ فٕٚ 17 – 15 ٙن2009 ٕٛ
 -21انًشبركخ ف ٙدراضخ ٔالغ انذراعبد انُبرٚخ انًشكالد ٔانًؼبنغبد ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
 -22انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم انخبطخ ثؼرع َزبئظ انذراضبد انز ٙلبو ثٓب يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ،
ٔرذش ٍٛآنٛخ انشراكخ انًغزًؼٛخ انًُؼمذح ثزبرٚخ  29 – 28دٚطًجر ، 2009،اإلدارح انؼبيخ ،عبيؼخ رؼس.
 -23انًشبركخ فٔ ٙرشخ أخاللٛبد انطبنت انغبيؼ ٙانًُؼمذح ف ٙانفزرح يٍ  29 – 27يبرش 2010و.
 -24حضٕر ٔرشخ رثط انجحش انؼهً ٙثحم يشكالد انًغزًغ انًُؼمذح ف ٙانفزرح ث 5 – 3 ٍٛإثرٚم 2010و.
 -24انًشبركخ ف ٙدراشح لٛى انًٕاطُخ انًزضًُخ ف ٙثرايظ إػذاد انًؼهً ٍٛف ٙانًؼبْذ انؼهٛب ٔكهٛبد انزرثٛخ فٙ
انغًٕٓرٚخ انًُٛٛخ ف ٙضٕء انزشرٚؼبد راد انظهخ ،يركس انجحٕس ٔدراضبد انغذٖٔ.
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 -25انًشبركخ ف ٙيؤرًر انزًُٛخ انًطزذايخ ف ٙيحبفظخ رؼس انًُؼمذح ف ٙانفزرح يٍ  18 – 16دٚطًجر 2012و.
 -26انًشبركخ ف ٙانُذٔح انزٕػٕٚخ انضبَٛخ " رؼهٛى انفزبح ف ٙضٕء يخرعبد انحٕار " انًُؼمذح فٕٚ ٙو انخًٛص
انًٕافك  2014 /3 /20ف ٙيحبفظخ رؼس.
 -27انًشبركخ ف ٙيشرٔع انشراكخ ث ٍٛانمطبع انخبص ٔيؤضطبد انجحش انؼهً :) 2015 – 2014( ٙانٕرشخ
األٔنٗ ثؼُٕاٌ " أضص ٔيجبدئ ٔيغبالد انشراكخ ث ٍٛانمطبع انخبص ٔيؤضطبد انجحش انؼهً " ٙانًُؼمذح فٙ
انفزرح  13 – 12إثرٚم 2014و .
 -28انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم انخبطخ ثـ ( اشران انُطبء ف ٙعٕٓد يكبفحخ انفطبد ف ٙانمطبع االكبد ،ًٙٚانًُؼمذح
ف ٙانحذٚذح ف2014 َٕٕٛٚ 21 ٙو).
 -29انًشبركخ ف ٙثرَبيظ رؼسٚس لذراد انُطبء ف ٙانًؤضطبد انحكٕيٛخ انًُؼمذ ف ٙرؼس ف2014 َٕٕٛٚ 23 ٙو.
 -30انًشبركخ فٔ ٙرشخ ػًم ( انٕالغ اإلدار٘ ٔانخذيبد ٔاألَشطخ انطالثٛخ انًُؼمذح ف ٙيركس انجحٕس ٔدراضبد
انغذٖٔ ،رؼس ف2014 َٕٕٛٚ 24 ٙو).
 -31انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم األٔنٗ إلَشبء شجكخ َطبء ًُٛٚبد ضذ انفطبد انًُؼمذح ف ٙرؼس ف 16 ٙاغططص
2014و.
 -32انًشبركخ فٔ ٙرشخ انؼًم انخبطخ ثـ ( رفؼٛم دٔر األلطبو ٔانكهٛبد ف ٙعبَت انجحش انؼهًٔ ٙخذيخ انًغزًغ
انًُؼمذح ف ٙعبيؼخ رؼس فَٕ 23 ٙفًجر 2014و).
 -2األثحبس انؼهًٛخ ٔأٔراق انؼًم:
ٔ -1الغ ثرايظ رؼهٛى انكجبر ف ٙانغًٕٓرٚخ انًُٛٛخ ٔرطٕٚرْب ٔفك يؼبٛٚر انغٕدح.
 -2رمٕٚى أداء أػضبء ْٛئخ انزذرٚص ف ٙثرايظ انذراضبد انؼهٛب ف ٙعبيؼخ رؼس.
 -3انحرٚخ األكبدًٛٚخ نطهجخ كهٛخ انزرثٛخ ف ٙعبيؼخ رؼس.
 -4األضجبة ٔانؼٕايم انًؤدٚخ إنٗ ركٕ ٍٚظبْرح أطفبل انشٕارع.
 -5دراضخ خظبئض انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًذُٚخ رؼس.
 -6أًْٛخ انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ األضبضٛخ ٔيًبرضزٓب يٍ ٔعٓخ َظر يرثٛبد انرٚبع ف ٙيذُٚخ رؼس.
 -7دٔر انجرايظ انزذرٚجٛخ ف ٙرحمٛك انزًُٛخ انًُٓٛخ نًؼهً ٙانحهمخ األٔنٗ يٍ انزؼهٛى األضبض ٙف ٙانغًٕٓرٚخ
انًُٛٛخ (يحبفظخ رؼس) (ثحش يشزرن).
 -8دٔر االضزضًبر ف ٙلطبع انزؼهٛى ف ٙيٕاعٓخ انطهت االعزًبػ ٙانًزساٚذ ػهٗ انزؼهٛى.
 -9درعخ رًضم طهجخ عبيؼخ رؼس نمٛى انًٕاطُخ انظبنحخ.
 -10انزؼهٛى انؼبن ٙف ٙيحبفظخ رؼس انٕالغ ٔانًأيٕل.
 -11انذٔر انزًُٕ٘ نهزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙيحبفظخ رؼس (ثحش يشزرن).
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 -12لٛى انًٕاطُخ ف ٙثرايظ إػذاد انًؼهً ٍٛف ٙانًؼبْذ انؼهٛب ٔكهٛبد انزرثٛخ ف ٙانغًٕٓرٚخ انًُٛٛخ
ف ٙضٕء انزشرٚؼبد راد انظهخ  -كهٛخ انزرثٛخ ٔانًؼٓذ انؼبن ٙإلػذاد انًؼهً ٍٛثزؼس( -ثحش يشزرن).
 -13دٔر األضرح ٔانًؤضطبد انخذيٛخ ف ٙدػى رؼهٛى انفزبح.
ًَ -14برط يٍ انزغبرة انؼبنًٛخ ٔاإللهًٛٛخ ف ٙانشراكخ انًغزًؼٛخ ث ٍٛانمطبع انخبص ٔانًؤضطبد انجحضٛخ.
-15انخذيبد انطالثٛخ ف ٙعبيؼخ رؼس (انٕالغ ٔانًمزرحبد).
 -16يؼٕلبد انجحش انؼهً ٙف ٙعبيؼخ رؼس ٔضجم انزغهت ػهٓٛب يٍ ٔعٓخ َظر اػضبء ْٛئخ انزذرٚص.
 -3انذٔراد انزذرٚجٛخ ٔانكزت انظبدرح :
 -1رطٕٚر انجرايظ انزؼهًٛٛخ ،دائرح انزطٕٚر األكبدًٙٚ
 -2اضزخذاو انحسو اإلحظبئٛخ  ، SPSSف ٙاالخزجبراد انًؼهًٛخ ،دائرح انزطٕٚر األكبد.ًٙٚ
 -3اضزخذاو انزكُٕنٕعٛب ف ٙانزذرٚص انغبيؼ ،ٙدائرح انزطٕٚر األكبد.ًٙٚ
 -4يظبدر انًؼهٕيبد االنكزرَٔٛخ ،دائرح انزطٕٚر األكبد.ًٙٚ
 -5يٓبراد االرظبل اإلَطبَ ٙانفؼبل ،دائرح انزطٕٚر األكبد.ًٙٚ
 -6رطٕٚر انزؼهٛى انؼبنٔ ،ٙزارح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙعبيؼخ أٔرعٍ.
 -7اضزخذاو انحسو اإلحظبئٛخ  SPSSف ٙاالخزجبراد اناليؼهًٛخ ،دائرح انزطٕٚر األكبد.ًٙٚ
 -8دٔرر ٍٛف ٙانهغخ اإلَغهٛسٚخ ،يركس انهغبد.
 كزبة َظى ررثٕٚخ يمبرَخ " يمرر نطهجخ انًطزٕٖ انضبنش – كهٛخ انزرثٛخ ". كزبة ػهى اعزًبع انزرثٛخ " يمرر نطهجخ انًطزٕٖ انراثغ – كهٛخ انزرثٛخ ".ثالثاً :انزذرٚص ٔإلشراف ٔانًُبلشبد:
 رذرٚص ػذد يٍ يمرراد لطى األطٕل ٔاإلدارح انزرثٕٚخ نطهجخ كهٛخ انزرثٛخ (دثهٕو – ثكبنٕرٕٚش – دراضبدػهٛب) انًمرراد انز ٙرى رذرٚطٓب ْ ( ٙأضص ررثٛخ – إدارح ررثٕٚخ – َظى ررثٕٚخ يمبرَخ – ػهى اعزًبع انزرثٛخ –
ًَبرط ٔأضبنٛت انزخطٛط انزرثٕ٘ – َظرٚبد اإلدارح انزرثٕٚخ – االػالو انزرثٕ٘ – ػهى اعزًبع انزرثٛخ انًؼبطر)
 اإلشراف ٔانًُبلشخ نؼذد يٍ رضبئم انًبعطزٛر ٔانذكزٕراِ ف ٙكهٛخ انزرثٛخ ثغبيؼخ رؼس. يُبلشخ ػذد يٍ رضبئم انًبعطزٛر ٔانذكزٕراِ ف ٙرخظض االطٕل ٔاإلدارح انزرثٕٚخ ف ٙعبيؼز ٙطُؼبءٔػذٌ).
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