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وظيفة حا ية

 :أستاذ منااج ورارت تادريل التر ياف ال نياف تيار مت ار ويمياد كبياف التر ياف

أوالً :مؤهالت

لمية:

النوييف سا قاً جامعف القاجرة

 -1ليسانل فناو وتر ياف تقادير جياد جاداً ماة مرت اف الوارع واألود يباع الدفعاف ياا 1239
المعهد العالي لبتر يف ال نيف لبمعبمي و ازرة التعبي العالع.
 -0ماجستير في مناج وررت تدريل التر يف ال نيف – جامعف حبوا يا .1239
 -1دكتوراه ال بس ف في مناج وررت تدريل التر يف ال نيف – جامعف حبوا يا .1232
ثانياً :تدرج وظيف و إلد ري:
 -1معيد المعهد العالي لبتر يف ال نيف لبمعبمي .1233 – 1239
 -0معيد كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا .1239 – 1233
 -1مدرل كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا .1239 – 1239
 -9نائب رئيل قس المناج وررت التدريل كبيف التر يف – جامعف حبوا .1295
 -5مدرل كبيف التر يف – جامعف حبوا .1299 – 1293
 -3أستاذ مسايد كبيف التر يف – جامعف حبوا .1299
 -3اإلوراع يبع التر يف ال نيف الميدانيف كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا يا .1233
 -9أستاذ مسايد كبيف التر يف األساسيف الكويت .1299
 -2أستاذ مسايد ووكيد كبيف التر يف النوييف الدقي .1229
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 -19نائب رئيل مجبل كبيف التر يف النوييف الدقي .1229
 -11يض ااو المجب اال األيب ااي لبكبي ااات النويي ااف – و ازرة التعب ااي الع ااالي من ااذ ي ااا  1223حت ااع
انضما كبيف التر يف النوييف لجامعف القاجرة.
 -10أستاذ مناج وررت تدريل التر يف ال نيف .1223
 -11يميد كبيف التر يف النوييف الدقي جامعف القاجرة م يا  1223حتع .0991
 -19يضو مجبل جامعف القاجرة  1229حتع .0999
 -15يضو مجبل كبيف التر يف ال نيف جامعف حبوا .0999/ 1229
 -13اإلوراع يبع قس العبو التر ويف والن سيف كبيف التر يف النوييف – جامعف القاجرة -0991
.0990
 -13أستاذ مناج وررت تدريل التر يف ال نيف – جامعف قرر .0993 – 0990
 -19أستاذ مت ر مناج وررت تدريل التر يف ال نيف كبيف التر يف النوييف جامعف القاجرة .0993
ثا ثاً :مؤتمرت

لمية و ندو ت و بحوث منشورة:

 -1إيداد معب المرحبف الثانيف ( حث يبمع) جامعف يي ومل وال نك الدولي.
" -0برنامج مقترح لتدريب أثناء خدمة م لمل

تربيلة فنيلة قلا ميد بتلدري

مجلا

صناع " حث مقد لمؤتمر التعبي األساسي – كبيف التر يف جامعف حبوا .1293
" -1دور متحل

مدرسل فل نشللر ثقافللة فنيللة تشل يلية" حااث مقاد لمااؤتمر الثقافااف

التوكيبيف نادى و اب الجزيرة القاجرة خريجي المعهد العالي لبتر يف ال نيف .1293
" -9أثر إعد د بي ة ت ليمية ف تنمية إلبد ع تش يل عند تالميله
بمصر" حث مقد لمؤتمر ال

مرحللة إلعد ديلة

والتعبي "كبيف ال نو جامعف المنيا" .1293

" -5برنامج إرشادى م يدي ليلة تربيلة فنيلة قلا ميد بتلدري

مقلررت تربيلة فنيلة

ميد نية" حث منوور مجبف حوث وفنو جامعف حبوا .1292
 " -3حضارة إحدى مظاهر ت ام إلنساد مع بي ة" حث مقد لماؤتمر ال نااني نااة الحضاارة –

0

نقا ف المه التعبيميف القاجرة – ار رف خريجي كبيف التريف ال نيف القاجرة .1292
" -3تقوي برنامج إعد د م ل

تربية فنية ف ضوء مفهلو

م اصلر لتربيلة فنيلة" –

مؤتمر إيداد المعب – كبيف التر يف جامعف المنيا ,1229
" -9أثللر ختيللار تالميلله لموضللوعات علللم ت بيللرته

فنيللة با مرحلللة البتد يللة" حااث

منوور مجبف كبيف التر يف – جامعف المنيا .1229
تخطيط تدري

" -2أسا يب ف

تربية فنية" حث منوور مجبف كبيف التر ياف – جامعاف

المنيا .1229
 " -19تربية

ملية وأهميتها ف إعد د م ل

نوع " حث قا د لبنور .1223

" -11م وقات إلبد ع" ورقف يمد -مؤتمر الر د الموجوب – كبيف رياض األر اد .1229
 " -10ليات تربية نوعية" ورقف يمد لمؤتمر جمعيف يمداء – كبيات التر يف العرب المنعقاد
دموت – يروت يا .1222
" -11توجهلات تخصصللية قللرءة وتحليل ت بيللرت تالميلله فنيلة" ورقااف يماد مقدمااف لمااؤتمر
ريايااف ذوى اتحتياجااات الخاعااف معهااد العبااو التر ويااف – جامعااف القاااجرة  0999الغردقااف
معر.
 -19ورقااف يمااد عناوا "قللرءة وتوضلليو رسللو فطفللا ف ل ضللوء مسللتحدثات

ا ميللة ت ل لي

تربية فنية نظاميلة" (حبقاف نقاوايف) الماؤتمر الادولي الثااني (السانوس التاساة) كبياف ريااض
األر اد جامعف القاجرة – "مؤتمر رياض األر اد في ضوء ثقافف الجودة ."0919
مؤتمرت وندو ت وورش عم :
 -1اتوتراك في "مؤتمر التعبي التر يقي المستمر" دولف الكويت – مراقب المؤتمر.
 -0اتو ااتراك ف ااي م ااؤتمر "إي ااداد المعبا ا ف ااي ض ااوء التح ااديات المعاعا ارة" جمعي ااف المعبم ااي
الكويتيف ممثالً لكبيف التر يف األساسيف الهيئف العامف لبتعبي التر يقي والتدريب .1229
 -1ن اادوة عنا اوا " فللللد و للللل " قسا ا المن اااج ور اارت الت اادريل كبي ااف التر ي ااف جامع ااف قر اار
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.0999/0991
 -9ندوة عناوا " لقاء تنويري فو

طالب فرقة ثا ثة تربية فنية عد أهميلة تلدريب

ميد ن وأهد فه" كبيف التر يف النوييف جامعف القاجرة .0999
 -5ندوة عنوا " لقاء تنويري ثان فل
فنية و قا ميد باإلشر
 -3إدارة ندوة " تربية

تربيلة

مليلة ملع طلالب فرقلة رب لة تربيلة

عليها" كبيف التر يف النوييف جامعف القاجرة .0999

ملية" قس المناج وررت التدريل جامعف قرر .0991

 -3متحاادث ورئاايل ناادوة مناقوااف "م للرا فنللاد قطللري سلللماد حللد د" الجمعيااف القرريااف
لب نو التوكيبيف – الدوحف – قرر – .0999
 -9متحاادث ورئاايل ناادوة "م للرا ش لباب" الجمعيااف القرريااف لب نااو التوااكيبيف – الدوحااف –
قرر – .0990
 -2متحاادث ورئاايل ناادوة "م للرا شللباب" الجمعيااف القرريااف لب نااو التوااكيبيف – الدوحااف –
قرر – .0990
" -19برنامج إرشادي فو ياء فمور نحو قرءة وتوجيله أعملا أطفلا ه

فنيلة" – األسا و

التر وس األود – كبيف التر يف جامعف قرر .0993/0995
" -11نحللو م يللار موضللوع

تقيللي ت بيللرت فطفللا

فنيللة" حبقااف نقاواايف – أسا و التجمااة

التر وس الثاني – كبيف التر يف جامعف قرر .0993/0993
 -11وروف يمد لا"مخرجات ت لي " دورات في الكم يوتر واستخداماته في التدريل.
" -11تقوي مخرجات
 -11وروف يمد " ت لي

ملية ت ليمية" – وروف يمد – جامعف قرر يا ,0993/0995
ت اون " – كبيف التر يف – جامعف قرر .0993/0993

 -11وروااف يمااد حااود "توضللليو نظللا

سلللاعات م تمللدة وذ يلللات تنفيلله " – كبيااف التر يااف

النوييف – جامعف القاجرة.
 -11وروااف يمااد فااي "أسلللا يب تطبيلللر تلللدريب ميلللد ن وتقلللوي
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طلللالب" – قس ا التر يااف

الموسيقيف – كبيف التر يف النوييف – جامعف القاجرة يا .0919
 -13المواركف في فايبيات المؤتمر الدولي لكبيف التر ياف ال نياف جامعاف حباوا فاي ال تارة ما 9
إلع  19أ ريد .0911
 -19محك إلجازة األ حاث المؤتمر.
 -12يضو لجنف التوعيات لبمؤتمر.
 -09المواركف الحضور في مؤتمر كبيف رياض األر اد – جامعف القاجرة .0911
 -01يضو محك مجبف حوث التر يف النوييف مجبف دوريف محكمه .0911
 -00يضو محك مجبف حوث ف رياض األر اد مجبف دوريف.
مشار ة ف

المتحانات و جاد تح ي :

 .1اخت ااارات الق ااود الد ارس ااات العبي ااا (لبماجس ااتير والا ادكتوراه) كبي ااف التر ي ااف النويي ااف – جامع ااف
القاجرة.
 قس العبو التر ويف والن سيف. قس التر يف ال نيف. .0المواااركف فااي اتخت ااار الوااامد والمقااا الت الوخعاايف – كبيااف التر يااف النوييااف – جامعااف
القاجرة.
 .1المواركف في اخت ارات الق ود واتخت ارات الوامبف كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا .
 .9يضو محك رام الجودة كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا .0911
 .5البجنف العبميف الدائمف لترقيف األساتذة واألساتذة المسايدي قرا العبو التر ويف.
 .3يضو محك لترقيف أساتذة مناج وررت تدريل التر يف ال نيف .0911
رب اً :دورت تدريبية:
 -1اتوتراك كأستاذ محاضر في الدورات التدري يف اآلتيف.
 -0تدريب معبمي التر يف ال نيف المرحبف اإليداديف معر .1223
 -1تدريب معبمي التر يف ال نيف المعاجد األزجريف .1293
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 -9تدريب موجهي التر يف ال نيف المعاجد األزجريف .1293
 -5تدريب موجهي التر يف ال نيف و ازرة التر يف والتعبي معر .1293
 -3تدريب القيادات المورفف يباع مجااتت ال ناو التواكيبيف فاي قعاور الثقافاف يباع مساتوى
الجمهوريف .1293
 -3تدريب القيادات في مجاد اإليال تحت إوراع مركز النيد لإليال .1293
 -9تاادريب مااوجهي التر يااف والتعبااي المرحبااف الثانويااف – مركااز التاادريب كبيااف التر يااف ال نيااف
جامعف حبوا .1222
 -2تدريب موجهي التر يف والتعباي المرحباف اإليدادياف – مركاز التادريب كبياف التر ياف النويياف
جامعف القاجرة.
 -19حضااور دورات  Power Pointحضااور العديااد م ا وري العمااد فااي جااودة التعبااي –
مخرجات التعبي – المعب المعاعر.
خامساً :لجاد

لمية:

 -1يضااو لجن اف "تطللوير ال حللة ليللة تربيللة فنيللة" ممااثالً لقس ا المناااج وراارت التاادريل
جامعف حبوا .1235
 -0يضااو لجنااف "تطللوير منللاهج تربيللة فنيللة با مرحلللة ثانويللة" – و ازرة التر يااف والتعبااي
معر .1299
 -1يضو لجنف "تخطيط ملنهج تربيلة فنيلة با مرحللة متوسلطة" – و ازرة التر ياف والتعباي
الكويت .1291
 -9يضو لجنف "إعد د مناهج قس

دي ور" معهد التر يف لبمعبمات الكويت .1290

 -5رئاايل لجنااف "تطلللوير خطللة إعلللد د م لملل

تربيللة فنيلللة بدو للة

ويلللت" كبيااف التر يااف

األساسيف الهيئف العامف لبتعبي التر يقي والتدريب .1229
 -3يضااف لجنااف "تجديللد

قللود فعضللاء هي للة تللدري " كبيااف التر يااف األساساايف الكوياات

3

.1229/99
تللب تربيللة فنيللة بمر ل تطللوير منللاهج" و ازرة التر يااف – معاار

 -3يضااو لجنااف "تللي ي
.1292

قللوم

 -9رئاايل لجنااف " تربيللة فنيللة بللا مجل

لتقللوي و المتحانللات بجمهوريللة مصللر

ربية" .1229
 -2يضو لجنف "وضع منهجية تطوير بمناهج لية تربية فساسية" الكويت .1220
 -19يضو لجنف " متاب ة ف اديمية" كبيف التر يف األساسيف الكويت .1220
 -11يضااو لجنااف "ت يللليد م يلللديد و مدرسللليد مسلللاعديد و مدرسللليد با ليلللات نوعيلللة"
القاجرة واإلسكندريف.
 -10يضو لجنف "ترشيو م يديد لب ثات ب لية تربية فساسية" الكويت .1225/29
 -11يض ااو لجن ااف "ترقيللللة فسللللاتهة و فسللللاتهة مسللللاعديد لتربيللللة فنيللللة ب ليللللة تربيللللة
فساسية" الهيئف العامف لبتعبي التر يقي والتدريب – الكويت .1225/29
 -19يضااو لجااا التحكااي لق حاااث المقدمااف لعااح يف التر يااف التااي تعاادر ي ا كبيااف التر يااف
جامعف الكويت.
 -15يضو في لجنف " ترقية ألساتهة مساعدود" جامعات السعوديف .1299/95
ليللا منبثقللة مللد مجل ل

 -13يضااو لجنااف " درسللات

فعل ل

ل ليللات نوعيللة" – و ازرة

التعبي العالي .1299/93
 -13يضو لجنف "ض

ليت

تربية نوعية ورياا فطفا إ م جام ة قاهرة" .1222

 -19يضااو لجنااف ترااوير تئحااف كبيتااي التر يااف النوييااف ورياااض األر اااد جامعااف القاااجرة وكبيااف
التر يف النوييف ال يو .1222
 -12يضو لجنف تحكي كتب وقعص األر اد – الريايف المتكامبف – جمهوريف معر العر يف
.1222
 -09يضو لجناف "بحث إم انية ض

لية فنود تطبيقية جام ة حلو د إ م جام ة قلاهرة
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" .1222
 -01يضو لجنف "قطاع تربية و عد د م ل " المجبل األيبع لبجامعات معر .1222
 -00يضو لجنف التر يف وايداد المعب – المجبل األيبع لبجامعات معر .1222
 -01يضااو لجنااف التر يااف ويب ا الاان ل – أكاديميااف ال حااث العبمااي والتكنولوجيااا – المجااالل
النوييف معر يا .0999
 -09يضو لجناف "إقرر ال حة ليات تربية نوعية منبثقة مد جنة قطاع تربيلة و علد د
م ل " .0999
 -05يضااو اتجتمااا اتستوااارس األود لمواارو ترااوير وايااادة جيكبااف كبيااات التر يااف المن ثقااف
م المجبل األيبع لبجامعات .0999
 -03يضو المائدة المستديرة إليداد تعور مقترح ل رنام تدري ي لبكوادر المتعامبف مة الر د
– الجمعيف العامف لريايف النا غي يا .0999
 -03يضو المؤتمر القومي لتروير التعبي المرحبف الثانويف ج . .معر القاجرة .0991
 -09مستوااار حبقااف مواارو يااودة ال ا لبمدرسااف دولااف الاايم

اتوااتراك مااة الس ا ارة الهولنديااف

اليم .0991
 -02يضو لجنف " تخطيط لش بة تربوية" معهد الدراسات العبيا التا ة لبجامعف العريف .0990
 -19رئيل لجنف تحكي أيماد األر اد ال نيف مورو قرر خضراء الدوحف .0991
 -11رئيل لجنف ال حث العبمع ممثال لكبيف التر يف – جامعف قرر .0999
 -10يضو لجنف "رفع م انة لية تربية" – جامعف قرر داخد وخارج الجامعف يا .0999
 -11يضو لجنف الجودة والتميز – كبيف التر يف جامعف قرر .0993/0995
 -19يضو لجنف "إعد د خطة درسات

ليا" – قس العبو التر ويف والن سيف – كبياف التر ياف

النوييف – جامعف القاجرة .0919
 -15رئاايل لجنااف وضااة وليااات ونبااا التر يااف العمبيااف وتقيااي الرااالب كبيااف التر يااف النوييااف –
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جامعف القاجرة .0911
 -13يضو المجمة اتنتخا ي تختيار رئيل جامعف القاجرة . 0911 / 0911
فنشطة إلد رية و ف اديمية خال عا 1111
 يضو مجبل الكبيف ي يا .0911 يضو مجبل قس العبو التر ويف والن سيف. يضو لجنف تجميد الكبيف. يضو مكتب التر يف العمبيف. رئيل لجنف تروير التر يف العمبيف يبع مستوى جمية األقسا الكبيف. المسئود ي السيمنار العا لبكبيف ي جذا العا .سادساً :جم يات

لمية و فنية:

 -1يضو نقا ف المه التعبيميف القاجرة منذ يا .1239
 -0يضو مجبل إدارة ار رف خريجي المعهد العالي لبتر يف ال نيف القاجرة .1293
 -1يضو ار رف أساتذة الرس واألوغاد القاجرة منذ يا .1239
 -9يضو ار رف خريجي معاجد وكبيات التر يف .1239
 -5يضو الجمعيف المعريف لبتر يف ي رريت ال
 -3يضو نقا ف ال ناني التوكيبي

القاجرة .1299

القاجرة .1299

 -3يضو الجمعيف المعريف لب نو الوع يف المعريف منذ يا .1292
ساب ا :قا با تدري

ف

مجاالت تا ية:

 -1مناج وررت تدريل التر يف ال نيف الدراسات العبيا جامعف حبوا – ياي وامل –
رنرا – الكبيات النوييف – منذ يا  1239حتع اآل .
 -0قااا الت اادريل ف ااي مس ااتوى ال ك ااالوريول ف ااي مع اار جامع ااف حبا اوا – ي ااي و اامل
والكوي اات جامع ااف الكوي اات كبي ااف التر ي ااف األساس اايف الهيئ ااف العام ااف لبتعب ااي التر يق ااي
والتادريب – الكبيااات النوييااف معاار فااي المجاااتت التاليااف :التر يااف ال نيااف التعاامي
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والزخرفااف راارت تاادريل ال نااو

مناااج وراارت تاادريل التر يااف ال نيااف تحبيااد فنااو

األر ااد م ااادل التاادريل الثقافاف ال نيااف ال عاريف معوقاات اإل اادا

قضااايا التر يااف

ال ني ااف المو ااكالت المعاعا ارة ف ااي التر ي ااف ال ني ااف تع اامي يئ ااف اإل اادا

اتجاج ااات

ونبريات حديثف في تدريل التر يف ال نيف.
 -1التاادريل الد ارسااات العبيااا قسا العبااو التر ويااف والن ساايف مقااررات إج اريااف واختياريااف
التر يف النوييف – جامعف القاجرة.
 -9التاادريل الد ارسااات العبيااا يبااع مسااتوى الماجسااتير والاادكتوراه قس ا التر يااف ال نيااف
مقررات إج اريف واختياريف كبيف التر يف النوييف – جامعف القاجرة.
 -5المواركف في حبقات المناقوف (السيمنار) جامعف القاجرة يبع النحو التالي:
 -1قس العبو التر ويف والن سيف

كبيف التر يف النوييف – جامعف القاجرة
كبيف التر يف النوييف – جامعف القاجرة

 -0قس التر يف ال نيف
 -1قس العبو األساسيف

ثامنا :إلشر

علم رسا

كبيف رياض األر اد – جامعف القاجرة

لمية:

 -1قااا اإلو اراع يبااع العديااد م ا رسااائد الماجسااتير والاادكتوراه فااي التر يااف ال نيااف – جامعااف
حبوا وجامعف القاجرة – وجامعف أسيور.
 -0قااا مناقوااف مااا يقاارب ي ا ( )139رسااالف دكتااوراه وماجسااتير فااي مجاااد ال نااو والتر يااف
ال نيف ومناج وررت التدريل مناذ ياا  1225حتاع اآل فاي جامعاات القااجرة – حباوا
– ي ااي و اامل – المنع ااورة – قن اااة الس ااويل – المني ااا – أس اايور – الجامع ااف العر ي ااف –
جامعف األزجر.
 -1إوا اراع يب ااع ي اادد ما ا رس ااائد ال اادكتوراه والماجس ااتير – كبي ااف التر ي ااف النويي ااف – جامع ااف
القاجرة قس العبو التر ويف والن سيف وقس التر يف ال نيف.
 _9إوراع حاليا يبع يدد م رسائد الماجستير والكتوراه في رياض األر اد – كبيف
19

رياض األر اد – جامعف القاجرة قس العبو األساسيف  0911اإلضافف إلع رسالف
دكتوراه.
 -5إوراع يبع درجف دكتوراه في مناج وررت تدريل التر يف ال نيف – كبيف التر يف –
جامعف أسيور.
 -3تمت مناقوف يدد م رسائد دكتوراه وماجستير في التر يف ال نيف في مجاتت مختب ف
كبيف التر يف ال نيف – جامعف حبوا (مناج وررت تدريل – نحت – معاد – نجارة
– التعمي ) أعود التر يف ال نيف .
 -3مناقوف يدد م الرسائد في كبيف رياض األر اد – جامعف القاجرة دكتوراه وماجستير
قس العبو األساسيف.
 -9تماات مناقوااف ياادد م ا رسااائد ( الماجسااتير والاادكتو اره ) ال نااو التر يقيااف فااي مجاااد
النحت .
تاس اً :نشاط

لم :

 -1تجر ااف ميدانيااف فااي رريقااف تاادريل المعاااد والتوااكيد خامااف الع ا ي

المرحبااف الثانويااف

معر (التجريب في التر يف ال نيف) يا .1235
 -0التدريل لبرالب الموجو ي يبع مستوى جمهورياف معار العر ياف (تجر اف ميدانياف مركاز
ريايف الموجو ي

كبيف التر يف ال نيف) يا .1233

 -1أيير لدولف الكويت يا  1291حتع .1295
 -9أستاذ زائر كبيف التر يف األساسيف الكويت يا .1299
 -5أيياار كأسااتاذ مناااج وراارت تاادريل تر يااف فنيااف لدولااف قراار جامعااف قراار – قسا المناااج
والتدريل يا .0993/0990

عاشرً :نشاط فن :
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 -1اتوتراك في معارض ال

التوكيبي الجماييف جمهوريف معار العر ياف مناذ ياا 1230

(المعرض العا – معرض الرالئة – معرض التراث العر ع – معرض ال

التر يقي –

عالو القاجرة – معرض الر ية).
 -0يضو محك معارض ال

التويكبي المعاجد األزجريف القاجرة .1295

 -1يضو محك معارض الثقافف الجماجيريف القاجرة .0999/1222
 -9يضو وروف ال

يعود لبمدرسف  .اليم  .يا 0999

 -5يضو محك لمعارض الو اب والرياضف يبع مستوى محافبات معر .0999
 -3رئيل لجنف تحكي أيماد التالميذ ال نيف مورو قرر خضراء .0990
 -3معاارض اتحت اااد ماارور(20يااا ) يبااع كبيااف التر يااف ال نيااف – جامعااف حب اوا أكتااو ر /
نوفم ر يا  – 0911دار األو ار المعريف الجزيرة ( تعوير زيتي ) .
 -9المعرض المعاحب لبمؤتمر العبمي الدولي األود لكبيف التر يف النوييف –جامعف القاجرة
ا ريد  0919الو اب والرياضيف الجزيرة ( تعوير زيتع ) .
 -2المعرض المعاحب تحت اليف -كبيف التر يف النوييف  .جامعف القاجرة مرور(  05يا )
 ( 0919تعوير ) .
 -19المعرض المقا مناس ف انتهاء العا الدراسي – جامعف القاجرة (0919تعوير زيتي )
شهاد ت ت ري و جو :
حاعد يبع العديد م الوهادات التقديريف فع المجاتت العبميف وال نيف منها:
 -1وهادة تقدير في ف الرس معرض الرالئة  1230جمعيف مح ي ال نو الجميبف معر.
 -0الميداليف ال ضيف في توكيد المعاد

معرض ال

التر يقي يا  1231جمعيف مح ي

ال نو الجميبف معر.
-1وهادة تقدير لبمساجمف في المؤتمر الدولي األود – لكبيف التر يف النوييف – جامعف
القاجرة  -كمنست لبمؤتمر يا  . 0919الو اب والرياضف الجزيرة .
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