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 ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى.
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كهٛخ انزشثٛخ

2012/2011

ػضٕ يغهظ كهٛخ انزشثٛخ

2012/2010

ػضٕ يغهظ اثؾبس كهٛخ انزشثٛخ
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 هوتحي داخلي لعدد ( )12دارس.

عٌواى الدراست
.1انًمشساد انًطجٕػخ ف ٙعبيؼخ انغٕدأٌ -ؽذح ثٕٛنٕعٛخ انخهٛخ

الدارس
ػجذ هللا إثشاْٛى ػجذ انغجبس يؾًذ

ًَٕرعب ً – دساعخ رمًٕٛٚخ 2012
.2يذٖ فبػهٛخ إعزخذاو ثشَبيظ ؽبعٕث ٙنؼالط انزؼهى ف ٙيبدح

صْشاء إدسٚظ آدو يؾًٕد

انشٚبضٛبد نذٖ طالة انصف األٔل انضبَٕ٘ 2011
 .3فبػهٛخ إعزخذاو انؾبعٕة ٔاإلَزشَذ ف ٙرذسٚظ يبدح انغغشافٛب

يٕعٗ ػجذ هللا آدو عًؼخ

ٔأصشِ ػهٗ رؾصٛم طالة انصف انضبَٕ٘ ثٕالٚخ انخشطٕو 2011
.4األعبنٛت انؾذٚضخ نزصًٛى ٔإَزبط انٕعبئم انزؼهًٛٛخ نًبدح انزشثٛخ انفُٛخ إَزصبس يؾًذ رٔ انكفم
نًشؽهخ األعبط 2011
.5رصًٛى ٔرمٕٚى ؽضيخ رؼهًٛٛخ إنكزشَٔٛخ نزذسٚظ يمشس انغغشافٛخ

ػجذ انؼبط ٙػضًبٌ يؾًذ اؽًذ

ٔانذساعبد انجٛئٛخ نهصف انضبنش انضبَٕ٘ 2012
 .6فبػهٛخ إعزخذاو انؾبعٕة كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ نزذسٚظ االػذاد انطجٛؼٛخ

عبيٛخ سيضبٌ عجبسح يؾًذ

نًبدح انشٚبضٛبد انصف انخبيظ ثًشؽهخ األعبط 2011
.7اعزشارٛغٛخ إدخبل انؾبعٕة ف ٙانًذاسط انضبَٕٚخ انًُٕرعٛخ ثًؾهٛخ

ثذس انذ ٍٚػًش ثبثكش يؾًذ

عجم أٔنٛبء دساعخ ؽبنخ يذسعخ انشمٛالة انضبَٕٚخ 2011
 .8دٔس انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ ٔرؼهى انًٓبساد األعبعٛخ يشؽهخ األعبط

شٛخ يؾًذ ؽغ ٍٛيؾًذ

انؾهمخ األٔنٗ 2012
.9انكفبٚبد األدائٛخ انالصو رٕافشْب نذٖ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙظم

إثزٓبل انؾبط أؽًذ يؾًذ

انزؼهٛى اإلنكزشَٔ ٙثغبيؼخ انغٕداٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب 2011
.10
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Effect of Communicative Method on Teaching and .12
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 االشراف علي هستوى الواجستير لعدد ( )12دارس

عٌواى الدراست
.1اصش اعزخذاو انٕعبئظ انًزؼذدح ػهٗ انزؾصٛم االكبد ًٙٚف ٙيبدح

الدارس
ثهّ ٕٚعف يؾًذ صٍٚ

انكًٛٛبء نذٖ طالة انصف األٔالنضبَٕ٘ 2012
.2أصش االخزجبساد انًؾٕعجخ ف ٙانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ

إعالل انطبْش اثشاْٛى اؽًذ

طالة كهٛخ انُٓذعخ عبيؼخ كشس٘ 2012
 .3خطخ يمزشؽخ إلديبط انؾبٔعت ف ٙانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ف ٙيذاسط

انطبئف انجذس٘ ػه ٙيٕعٗ

سفبػخ انضبَٕٚخ ٔالٚخ انغضٚشح 2011
.4رصًٛى ٔؽذح ػهٗ انشجكخ ٔنزمٛٛى أصشْب ػهٗ طالة كهٛخ ػهٕو

انصبدق يؾًذ صبنؼ يؾًذ

انؾبعٕة نغبيؼخ انغٕداٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب2011
.5يؼٕلبد رطجٛك انزؼهٛى االنكزشَٔ ٙف ٙانًذاسط انضبَٕٚخ انغٕداَٛخ

سَب صالػ ػه ٙاؽًذ

دساعخ رمذ ًّٚػهٗ يذاسط ٔالٚخ انخشطٕو 2011
 .6خطخ يمزشؽخ إلديبط انؾبعٕة ف ٙانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ دساعخ ؽبنخ

يؾًذ انجشٛش انؾبط ػًش

يذاسط انفزؼ
.7إعزشارٛغٛخ رطجٛك رمبَخ اإلرصبل ٔانًؼهٕيبد ف ٙانًذاسط انضبَٕٚخ

ػجذ انٕاؽذ انصبف ٙاالي ٍٛيؾًذ

ششق انُٛم 2011
.8رصًٛى خذيخ رؼهًٛٛخ ٔفمب ً نهًؼبٛٚش انزصًٛى انؼبنًٛخ 2011

رجٍ اعؾك آدو أؽًذ

.9رمذٚى انؾبعٕة كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ ف ٙكهٛبد انزشثٛخ ثبنغبيؼبد

ػجذ انجبعظ يؾًذ آدو

انغٕداَٛخ 2011
 .10رصًٛى ٔرمٛٛى خذيخ رؼهًٛٛخ ف ٙيبدح انؾبعٕة ٔرمٕٚى اصشْب فٙ
يذاسط ٔد ػغٛت انضبَٕٚخ 2011

يؾًذ انًبْم انؾغ ٍٛانًخزبس

 األوراق العلويت هقبولت للٌشر:
 ػض انذ ٍٚاثشاْٛى  ،ػجذ انؼبط ٙػًشٔ ،الغ انزؼهٛى االنكزشَٔ ٙف ٙانغٕداٌ

،2011

يمجٕنخ نهُشش.
 ػض انذ ٍٚإثشاْٛى عبْضٚخ يؼهً ٙانًذاسط انضبَٕٚخ نهزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 ،2011يمجٕنخ

نهُشش يغهخ انزغذٚذ انزشثٕ٘.
 ػض انذ ٍٚاثشاْٛىْ ،جخ يؼزصى ،شجكبد انزٕاصم اإلعزًبػٔ ٙدٔسْب فٔ ٙالؼٛخ
انطالة  ،2012يمجٕنخ نهُشش يغهخ انزغذٚذ انزشثٕ٘.
 ثهّ ٕٚعف ،ػض انذ ٍٚاثشاْٛى ،أصش إعزخذاو انٕعبئظ انزؼهًٛٛخ ػهٗ انزؾصٛم االكبدًٙٚ
نذٖ طالة انصف األٔل انضبَٕ٘ ف ٙيبدح انكًٛٛبء يؾهٛخ ايذسيبٌ  .2012يمجٕنخ نهُشش
يغهخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔاإللزصبدٚخ.
 ايُخ اثشاْٛى ،يضٕ٘ يخزبس ،ػض انذ ٍٚاثشاْٛىٔ ،الغ انزؼهى االنكزشَٔ ٙف ٙكهٛبد انزشثٛخ
ثٕالٚخ انخشطٕو 2013يمجٕنخ نهُشش يغهخ انؼهٕو انُغبرٛخ ٔااللزصبدٚخ.
 ثزٕل ػجذانجبل، ٙيضٕ٘ يخزبس ،ػض انذ ٍٚاثشاْٛى ،اصش اعزخذاو انؾبعٕة ف ٙرذسٚظ
يمشس انؼهٕو االعشٚخ ف ٙيشؽهخ االعبط انًغزٕ٘ انضبنش ثغبيؼخ انغٕداٌ نهؼهٕو
ٔانزكُٕنٕعٛب-كهٛخ انزشثٛخ  2013يمجٕنخ نهُشش يغهخ انؼهٕو انُغبرٛخ ٔااللزصبدٚخ.

