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 السيرة الزاجُت

ً الذًً محمذعبذ الهادي. د.ا  ٍص

 حامعت حلىان– ولُت آلاداب  –  اإلاخفشغأسخار علم اإلاعلىماث

: ملذمت 

ً عبذ الهادي مىالُذ عام .د  لعلم اإلاعلىماث بيلُت آلاداب بجامعت  مخفشغ، ٌعمل حالُا أسخارا1956ٍص

حلىان  

ت والعشبُت والذولُت.عمل د ً عبذ الهادي في العذًذ مً اإلاىاصب اإلاصٍش . ٍص

ش هما عمل عضىا بشبىت اإلاالُت العامت وؤلاداسة الخابعت  عمل مسدشاسا لألمم اإلاخحذة في عذة جلاٍس

. لألمم اإلاخحذة

ت وهجح في مششوع إعادة بىاء مبنى اإلاىظمت العشبُت  عمل مسدشاسا باإلاىظمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت الزي جيلف  محمذ . د. ملُىن دوالس هما هجح في جىفير اإلاىاسد له بالخعاون مع ا40للخىمُت ؤلاداٍس

جشي ألامين العام اإلاساعذ لجامعت الذٌو العشبُت حالُا، بعذ أن واهذ مجشد شلخين بمصش  الخٍى

. الجذًذة

م العمل باإلاىظمت في إعادة جأهُلها لخصبح في ملذمت جلً اإلاىظماث مً خالٌ جأهُل  هجح مع فٍش

ادة عذد عمالتها في عهذه مً  با في سخت سىىاث260 مىظفا إلى 14العمالت بها وجم ٍص .  مىظف جلٍش

م اإلاىظمت في إعادة هُيلت مىاصهتها مً  ا مً 12 ألف دوالس لخصبح 250هجح مع فٍش  ملُىن دوالس سىٍى

م ب واإلاؤجمشاث بين خالٌ ألاوشطت ؤلاكخصادًت اإلاذسة للذخل التي جم عملها مع الفٍش  مً الخذٍس

 2008 و 1995أعىام

ً عبذ الهادي جخشج مً جحذ ًذًه .د  مً اإلاخخصصين الحاملين للماحسخير والذهخىساه في كسم 222ٍص

اإلاىخباث بحلىان وحامعت ألاصهش وولُت التربُت بطىطا، عذا آالف الطالب في حامعت حلىان الزًً جخشحىا 

. ًحملىن دسحت اللِساوس

ذ بمجشد دعىجه .عمل د ً عبذ الهادي في مشهض معلىماث مجلس الىصساء في الدسعُيُاث وجشن الىٍى ٍص

م العمل باإلاشهض في اوشاء مىخبت عاإلاُت سفُعت اإلاسخىي حعمل على دعم مخخز  للعمل هىان وهجح مع فٍش

. اللشاس اإلاصشي 
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ً عبذ الهادي في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث في العذًذ مً الذٌو .  طالبا مً جالمزة د34ٌعمل  ٍص

ألاوسوبُت والعشبُت والىالًاث اإلاخحذة، بعذ ان حصلىا على اإلااحسخير والذهخىساه جحذ إششافه ووفش لهم 

 .فشص العمل بالخاسج

  هخابا علمُا في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث والثلافت44له 

ت222له  ت  في الذوسٍاث العلمُت العشبُت والاهجليًز   ملاٌ باللؼت العشبُت والاهجليًز

ا   : أدبُا وفىٍش

ى عً إحذي سواًاجه  -1 ت للسِىاٍس حُث كام  (دماء أبىللى)حصل على حائضة مهشحان الاسىىذٍس

سذ عضة سلطان وجلاسما الجائضة عام  ى مع السِىاَس  2011بىخابت السِىاٍس

 2011 – 1995اصذس خمست سواًاث بين  -2

ىن اإلاصشي واللىىاث الخاصت حٌى الثلافت  -3 ىهُت في الخلُفٍض له عششاث الللاءاث الخلُفٍض

 وصىاعتها 

ذ عام  -4  وجم اخشاحها وجمثُلها مع اإلامثل واإلاؤلف فهذ 1992هخب مسشحُت لالطفاٌ في الىٍى

 "عىدة علي بابا"السلطان بعىىان 

ت العام للىخاب مىز  -5 ش مجلت عالم الىخاب التى جصذس عً الهُئت اإلاصٍش حالُا ٌعمل سئِسا لخحٍش

  2016اػسطس 

، واإلاسدشاس العلمى إلاجمىعت 2016ٌعمل  حالُا مسدشاسا باإلاجلس الثلافي ألاوسوبي مىز هىفمبر  -6

 .مً اإلاؤسساث العشبُت والذولُت

 . مً مخحف اليلمت في أسباهُا2016جم حسمُخه سفير اليلمت في هىفمبر  -7
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 : البُاهاث الشخصُت

ً الذًً مدمذ نبذ الهادي :الاسم   ٍص

معلم : الذًاهت 

مطشي : الجيسُت

خ اإلاُالد  1/12/1956 :جاٍس

 مطش :ميان اإلاُالد 

 :الىظُفت الحالُت

 كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث  - اإلاخفشى أظخار نلم اإلاهلىماث

حامهت خلىان  - ولُت آلاداب 

 :ميان العمل 

حامهت خلىان 

اللاهشة، حمهىسٍت مطش الهشبُت 

 :(عمل)عىىان اإلاشاسلت 

كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة -   نين خلىان –خلىان حامهت – ولُت آلاداب 

ٌ )عىىان اإلاشاسلت   :(ممز

خذائم ألاهشام  - مذخل خىفى –  د 143 - (حعابُذ)فُال 

حمهىسٍت مطش الهشبُت – الجيزة 

 002 -01142568888:الهاجف

ذ إلىترووي   :بٍش

zhady_411@yahoo.com 
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zhady_411@outlook.com 

ىُبُذًا   :صفحت الٍى

http://en.wikipedia.org/wiki/Zain_Abdul_Hady 

: الىظُفت الحالُت

- 1995 )حامهت خلىان - ولُت آلاداب – كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث – اإلاخفشىأظخار نلم اإلاهلىماث •

 (ختى آلان

ش مجلت نالم الىخاب  •  -  2016)الهُئت الهامت للىخاب – سئِغ جدٍش

مدىم لجىت جشكُاث أنػاء هُئاث الخذَسغ بأكعام اإلاىخباث في حمهىسٍت مطش الهشبُت والذٌو  •

( 2016ختى  – 2010)الهشبُت 

ت  • ً الهشب بجامهت الذٌو )ألامين الهام لالجداد الهشبي لخىمُت اإلاىاسد البشٍش نػى الجداد اإلاعدثمٍش

 (ختى آلان – 2013دٌعمبر  )الهشبُت 

 :الىظائف السابلت 

( 2012- 2011)سئِغ مجلغ ئداسة الهُئت الهامت لذاس الىخب والىزائم اللىمُت • 

ش ظلعلت دساظاث معخلبلُت التي جطذس نً الهُئت الهامت للطىس الثلافت بمطش•   2013 ،سئِغ جدٍش

ت. اظدشاسي اإلاشهض اللىمي لثلافت الؿفل •   2014. وصاسة الثلافت اإلاطٍش

ت •  ب واإلاإجمشاث باإلاىكمت الهشبُت للخىمُت الاداٍس -1995مذًش ئداسة اإلاهلىماث ومعدشاس اإلاهلىماث والخذٍس

ت ضفدت ) 2008  13جخىافش كائمت بالذوساث واإلاإجمشاث التى هفزها وهكمها باإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 (ومابهذها

. 2013اللاهشة . ألامين الهام إلاإجمش اخخفالُت ؾه خعين بمىاظبت مشوس أسبهين ناما نلى سخُله• 

ت لذاس الىخب الىؾىُت •   ( 2011)سئِغ ؤلاداسة اإلاشهٍض

شها العىىي لهام •  ش العىىي إلاإظعت الفىش الهشبي بيروث في جلٍش ش الهشبي 2011اظدشاسي الخلٍش ، الخلٍش

. الشابو للخىمُت الثلافُت

 2011. ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة. مدىم في حائضة الشُخ صاًذ للىخاب • 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zain_Abdul_Hady
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 2014. مدىم في مجاٌ ألانماٌ ؤلابذانُت لألؾفاٌ في اإلاشهض اللىمي لخىمُت زلافت الؿفل• 

 2011/2012. نػى لجىت اإلاجلغ ألانلى للثلافت• 

. مدىم في الهذًذ مً الجىائض الهشبُت والذولُت في مجاٌ اإلاهلىماث واليشش• 

ت •  ش مطش للخىمُت البشٍش البرهامج الاهمائي لألمم اإلاخدذة، بالخهاون  – 2010معدشاس ألامم اإلاخدذة في جلٍش

ىُت إلاطش– هبه خىذوظت . د.مو ا . ألاظخار بالجامهت ألامٍش

ش الىكم •  ت – معدشاس اإلاهلىماث وجؿٍى  ( 2008ختى - 2005 )اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ش الىكم •  ت – مذًش ئداسة اإلاهلىماث وجؿٍى  ( 2005- 1995 )اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 2006- 2002 باألمم اإلاخدذة خالٌ الفترة DESAاظدشاسي مششوم شبىت اإلاالُت وؤلاداسة الهامت • 

شط •  ب بالخهاون مو حمهُت الىابًين ومإظعت ظاٍو ( 2015-2008)اظدشاسي مششوم جذٍس

له الظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث مو بشهامج اإلاهىهت •  ش البرإلاان اإلاطشي وجدٍى معدشاس مششوم جؿٍى

ىُت إلاطش  ولُت الاكخطاد والهلىم – نلى الطاوي اظخار الهلىم البرإلااهُت . د. مو ا2000-1999ألامٍش

حامهت اللاهشة – العُاظُت 

ني  وجلُُم اخخُاحاجه مً جىىىلىحُا اإلاهلىماث مو البرهامج ؤلاهمائي •  ش البرإلاان البدٍش معدشاس مششوم جؿٍى

ً أنىام  ولُت الاكخطاد – نلى الطاوي اظخار الهلىم البرإلااهُت . د. مو ا2008-2006لألمم اإلاخدذة بالبدٍش

. حامهت اللاهشة– والهلىم العُاظُت 

 2003-2000- جىوغ– هائب سئِغ الاجداد الهشبي للمىخباث واإلاهلىماث • 
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ىن اإلاصشي والعشبي والذولي  : بعض مً الحىاساث على الخلُفٍض

 خالت اللشاءة في مطش : 2017 فبراًش 16الخمِغ .. خللت الحىاس معخمش  -1

https://www.youtube.com/watch?v=bhoZgugyYk4 

ً نبذ الهادي خٌى اإلايزة الخىافعُت في نطش اإلاهلىماجُت -2  ًلين  للاء مو ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=JdyEqJ8cH3Q 

ً نبذ الهادي سئِغ داس الىخب -3  خىاس مو الذهخىس ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=ZKi333nAy7I 

ً نبذ الهادي/ ؾاسق نبذ الفخاح مو د -4  (ألاظبىم الثلافي)ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=62yTXQX-d5U 

ً نبذ الهادي/ الانالمي والشانش مدمىد ششف ًداوس د  -5  ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=an_BSPVGnLU 

ً نبذ الهادي. أظشاس اكخطاد اإلاهشفت الانالمى أخمذ ًىظف ًداوس د -6  ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=DPB4gEGbCD8 

ً . الانالمى أخمذ ًىظف ًداوس دمشاهض الخفىير الافلُت في نطش اكخطاد اإلاهشفت :مثير وممخو  -7 ٍص

 نبذ الهادي

https://www.youtube.com/watch?v=cNYTAOl2X_A 

ت وفلشة مو د  -8 ً نبذ الهادي / خذوجت مطٍش ش مجلت نالم الىخب- ٍص  سئِغ جدٍش

https://www.youtube.com/watch?v=g-T20x7JCTo 

ً نبذ الهادي الياجب الىبير فى ظخذًى الثلافت  -9  2014 هىفمبر 4الانالمُت بعيذ خعً مو د ٍص

1-  

https://www.youtube.com/watch?v=cqdeNeH8aQ4 

ً نبذ الهادي . اخش معخجذاث مهشع اللاهشة الذولى للىخاب مو د -10  ٍص

https://www.youtube.com/watch?v=LxChIiG3WLE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoZgugyYk4
https://www.youtube.com/watch?v=JdyEqJ8cH3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZKi333nAy7I
https://www.youtube.com/watch?v=62yTXQX-d5U
https://www.youtube.com/watch?v=an_BSPVGnLU
https://www.youtube.com/watch?v=DPB4gEGbCD8
https://www.youtube.com/watch?v=cNYTAOl2X_A
https://www.youtube.com/watch?v=g-T20x7JCTo
https://www.youtube.com/channel/UC0I8S8-ETjtVg1SYVR0_jFQ
https://www.youtube.com/channel/UC0I8S8-ETjtVg1SYVR0_jFQ
https://www.youtube.com/channel/UC0I8S8-ETjtVg1SYVR0_jFQ
https://www.youtube.com/watch?v=LxChIiG3WLE
https://www.youtube.com/user/demaghtech
https://www.youtube.com/user/demaghtech


 ص7

 

: الذوسٍاث الثلافُت والعامت

ش مجلت نالم الىخاب  • ت الهامت للىخاب –سئِغ جدٍش  لالن- 2016 – الهُئت اإلاطٍش

ً نبذ الهادي في الصحف . د. ضفدت جدخىي ول ملاالث ا88 كائمت ببلُىحشافُت مً جخىافش • ٍص

 .واإلاجالث الهامت الهشبُت ًخم ئسظالها نىذ الؿلب

ت  :الشواًاث وألاعماٌ الفىٍش

 ص 93. 1995الهشبي لليشش والخىصَو، : اللاهشة . سواًت. اإلاىاظم - 1

ت الهامت للىخاب، : اللاهشة. سواًت. الدعاهُل- 2  ص 178. 2005الهُئت اإلاطٍش

ذ للؿبو واليشش، : اللاهشة . سواًت. مشح الفئران- 3  ص 104. 2006ميًر

ذ للؿبو واليشش: اللاهشة . سواًت. دماء أبىللى- 4 ص 269. 2007هىفمبر،. ميًر

 ص 200. 2008شمغ لليشش، : اللاهشة. 2ؽ. سواًت. الدعاهُل- 5

 ص 190. 2008شمغ لليشش والخىصَو، : اللاهشة . هلذ الهلل اإلاطشي اإلاهاضش- 6

ص 269. 2009هىفمبر،. الؿبهت الثاهُت. سواًت. دماء أبىللى-  7

ذ للؿبو واليشش، : ، اللاهشة (سواًت)أظذ كطش الىُل - 8  1ؽ. 2011ميًر

•  

: الذوسٍاث العلمُت

ش مجلت ئداسة جىىىلىحُا اإلاهلىماث •  ( 2008 ختى 2005 ) (مجلت مخخططت في جىىىلىحُا ؤلاداسة)سئِغ جدٍش

ش اإلاجلت الهشبُت للاهىن ؤلاهترهذ •    ختى 2006) (مجلت مخخططت في كىاهين نالم اإلاهلىماث)سئِغ جدٍش

2008 )

ش مجلت •  ً  (هذ. مىخباث )سئِغ جدٍش  ختى 1999 ) (مجلت مخخططت في جىىىلىحُا اإلاىخباث)جطذس ول شهٍش

 (آلان

ت الجمعُاث العلمُت واإلاهىُت  :عضٍى

ىُت لإلداسة •  ىُت)نػى ألاوادًمُت ألامٍش . 2008- 2000(الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 2008- 2004(ؤلاماساث- الشاسكت)نػى مجلغ ئداسة الجمهُت الهشبُت للمىكماث الشكمُت • 
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ختى آلان  – 2006 (اللاهشة )نػى اجداد الىخاب • 

ىُت اإلاخخططت •   2004-2002(فشم الخلُج)نػى حمهُت اإلاىخباث ألامٍش

ت للمىخباث واإلاهلىماث•  - 1995(مطش)نػى الجمهُت اإلاطٍش

- 1993 (جىوغ)نػى الاجداد الهشبى للمىخباث واإلاهلىماث • 

 (2008ختى - 2002)نػى مجلغ ئداسة الجمهُت الهشبُت للمىكماث الشكمُت • 

 :اإلاؤهالث الذساسُت

  جلذًش حُذ حذا1979–  (حامهت اللاهشة- كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث)مىخباث – لِعاوغ آداب  .1

  1995–  (حامهت اللاهشة-كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث). ماحعخير فى نلم اإلاهلىماث  .2

 Expert system for– بىاء هكام خبير للخذماث اإلاشحهُت فى مىخبت مشهض اإلاهلىماث ودنم اجخار اللشاس - 

reference services in IDSC Library أؾشوخت . ص312. 1995مطش، –  سئاظت مجلغ الىصساء

 . كعم اإلاىخباث والىزائم واإلاهلىماث . ولُت آلاداب . حامهت اللاهشة –  (ماحعخير)

 1998–  (حامهت اللاهشة-كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث). دهخىساه فى نلم اإلاهلىماث  .3

 Online Databases inدساظت لىاكهها والخخؿُـ إلاعخلبلها : مشاضذ البُاهاث اإلاباششة في مطش - 

Egypt .،كعم . ولُت آلاداب . حامهت اللاهشة – ( دهخىساه)ص أؾشوخت [52، ]291[،29 .- ]1998 مطش

 . اإلاىخباث والىزائم واإلاهلىماث

. 2004– حامهت اللاهشة – خاضل نلى دسحت أظخار معانذ فى نلىم اإلاهلىماث  .4

 2010- حامهت اللاهشة – خاضل نلى دسحت أظخار في نلىم اإلاهلىماث - 5

بُت  : الذوساث الخذٍس

( 1990)مطش– مشهض اإلاهلىماث بشئاظت مجلغ الىصساء – هكم اإلاهلىماث الخىفُزًت • 

 •E- Information Management.( N.Y. USA 2000).United Nation. Dpepa. October 2003 

 •E- Information Management.( Shanghai. China - 2001).United Nation. Dpepa. October 2003 
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 •E- Information Management.( Dakar-Senegal. 2002).United Nation. Dpepa. October 2003 

 •E- Information Management.( tsaloniki. Greece).United Nation. Dpepa. October 2003. 

ش كذساث انػاء هُئت الخذَسغ – حامهت خلىان – دوسة الخخؿُـ الاظتراجُجي •   2007- مشهض جؿٍى

ش كذساث انػاء هُئت الخذَسغ – حامهت خلىان – دوسة ئداسة الىكذ •   2007– مشهض جؿٍى

ش كذساث انػاء هُئت الخذَسغ – حامهت خلىان – دوسة الهشع الفهاٌ •   2007– مشهض جؿٍى

ش كذساث انػاء هُئت – حامهت خلىان – دوسة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الخهلُم •  مشهض جؿٍى

 2007– الخذَسغ 

ش كذساث انػاء هُئت الخذَسغ – حامهت خلىان – دوسة ؤلاداسة اإلاالُت •   2006– مشهض جؿٍى

ب•  ش كذساث انػاء هُئت الخذَسغ – حامهت خلىان – دوسة جلُُم الخذٍس  2006– مشهض جؿٍى

 

 :اللؼاث

ت •   (ممخاص)الهشبُت ، ؤلاهجليًز

 (مخىظـ)الفشوعُت • 

 :الىخب العلمُت

ت، : اللاهشة. الحيىمت ؤلالىتروهُت في الهالم الهشبي . 1  2005اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

. 1993الذاس الششكُت،: اللاهشة . 1ؽ.الحاظىب فى اإلاىخباث اإلاذسظُت. 2

 1995اإلاىخبت ألاوادًمُت،: اللاهشة . 1ؽ.الىكم آلالُت فى اإلاىخباث. 3

 1995اإلاىخبت ألاوادًمُت،: اللاهشة . 1ؽ.الهالم نلى شاشت الىمبُىجش: ؤلاهترهذ. 4

بي للىكم الخبيرة في  : الزواء الاضؿىاعي والىكم الخبيرة في اإلاىخباث . 5 مذخل ججٍش

 2001وىم، .اًبِغ: اللاهشة. 1ؽ.مطادس مهلىماث اإلاىخباث نلى شبىت ؤلاهترهذ . 6

ت والخىىىلىحُت الحذًثت فى اإلاىخباث اإلاذسظُت . 7 .  2003وىم، .اًبِغ: اللاهشة . 1ؽ.الخؿىساث التربٍى

. 2004وىم، .اًبِغ: اللاهشة. 1ؽ.ضىانت خذماث اإلاهلىماث . 8

 2006ئًبِغ، : اللاهشة . مدشواث البدث نلى ؤلاهترهذ. 9
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 2006ئًبِغ، : اللاهشة . . اإلاُخاداجا. 10

. 2006ألامم اإلاخدذة، : اللاهشة. دلُل اظترشادي– جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث فى العُاق البرإلااوي . 11

 2014مشهض الخهلُم اإلافخىح، – حامهت اللاهشة . اللاهشة . اليشش للفئاث الخاضت. 12

. 2014مشهض الخهلُم اإلافخىح، – حامهت اللاهشة . اللاهشة . شبىت ؤلاهترهذ. 13

 .2015مشهض الخهلُم اإلافخىح، . حامهت اللاهشة . أسشُف ؤلاهترهذ . 14

ت الهامت للىخاب، . جدذًاث اإلاهشفت والثلافت: اإلاعخلبل الشائً- 15  .2018اللاهشة، الهُئت اإلاطٍش

ت والثلافُت  : ألاعماٌ الفىٍش

1- ً  ص200. 2006مإظعت شمغ لليشش والخىصَو، : اللاهشة . هلذ الهلل اإلاطشي . نبذ الهادي، ٍص

2- ً ش العىىي اليشش والثلافت في. نبذ الهادي، ٍص ، مإظعت الفىش  مطش والعىدان، فطل في الخلٍش

. 2011، بيروث الهشبى

3- ً ش . نبذ الهادي، ٍص اإلاشاسهت العُاظُت للشباب اإلاطشي نلى شبىت ؤلاهترهذ، فطل في الخلٍش

 . 2010( OUDA)العىىي نً مطش والشباب 

4- ً ت ودوسها الثلافي. نبذ الهادي، ٍص  2011. الخؿت الاظتراجُجُت لذاس الىخب اإلاطٍش

5- ً  2012. الخؿت الاظتراجُجُت للهُئت الهامت لذاس الىخب والىزائم اللىمُت. نبذ الهادي، ٍص

ً ، نبذ الهادي  -6 هذ . مىخباث .- دوس الهمل الخؿىعي في نهػت مجخمو : حمهُت الشناًت اإلاخياملت - ٍص

 31- 25ص .- (2000ماًى ) 5م ،1مج.- 

 :اإلالاالث وألابحار

ً ،  الهادي نبذ (1 مجلت .- جؿبُلاث الزواء الاضؿىاعي: الىكم الخبيرة فى اإلاىخباث اإلاذسظُت- ٍص

ذ)التربُت   .93-75ص .- (1993ماسط /ًىاًش)11م  .- (اليٍى

ً ، نبذ الهادي  (2 ت Internetاظخخذام شبىت ؤلاهترهذ - ٍص الاججاهاث الحذًثت .-  فى اإلاىخباث اإلاطٍش

  145-134ص .- (1995 )3 ،م2مج. فى اإلاىخباث واإلاهلىماث

ً ، نبذ الهادي  (3 م الخذماث اإلاىخبُت وخذماث اإلاهلىماث فى اإلاىخباث ومشاهض اإلاهلىماث- ٍص : حعٍى

ً نبذ الهادي، ئحالٌ بهجذ / مذخل هكشي  . الاججاهاث الحذًثت فى اإلاىخباث واإلاهلىماث.- ئنذاد ٍص
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  145-134ص .- (1994ًىاًش ) 1 ،م1مج

ً ، نبذ الهادي  (4  28اإلاإجمش الهشبى الثاوى لطىانت ؤلالىتروهُاث والاجطاٌ والبرمجُاث، اللاهشة - ٍص

ل )2، م16مجلت اإلاىخباث واإلاهلىماث الهشبُت، ط .- 1995 دٌعمبر 1/هىفمبر  ص .- (1996أبٍش

122-132. 

ً ، نبذ الهادي  (5  في الىذوة الهلمُت خٌى 89- 71ص .- مذخل خؿؿي : جلُُم الىكم آلالُت - ٍص

ت بين الحاغش واإلاعخلبل  مؿبهت : اللاهشة .- الاظخخذام آلالي في اإلاىخباث ومشاهض اإلاهلىماث اإلاطٍش

ت    1998، داس الىخب اإلاطٍش

ً ، نبذ الهادي  (6 ماسط ) 3م ، 1مج.- هذ . مىخباث .- خٌى اإلالاسهت بين الهىساًضون وبىهُيىسن - ٍص

 2ص .- (2000

ً ، نبذ الهادي  (7 م هدى هكم آلُت إلاىخباث نشبُت ناإلاُت ًبذأ مً - ٍص هذ . مىخباث  .-1 ولِغ 2الؿٍش

ل ) 4م ، 1مج.-   4 – 3ص .- (2000ماًى ) 5م ، 1 ؛ مج3ص .- (2000أبٍش

ً ، نبذ الهادي  (8 مشىالث الىكم آلالُت للمىخباث في الهالم الهشبي : مً أوساق اإلاائذة اإلاعخذًشة - ٍص

 6 – 5ص .- (2000أيعؿغ ) 8م ، 1مج.- هذ . مىخباث  .- 15/5/2000اللاهشة في ، ؛ أًبِغ 

ً ، نبذ الهادي  (9 ش - ٍص ت مً الاهخلالُت ئلى الخؿٍى هكام اإلاىخباث آلالي للمىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ً نبذ الهادي /   432 – 423ص.- نمشو خعين ، ٍص

ت بين الحاغش  (10 في الىذوة الهلمُت خٌى الاظخخذام آلالي في اإلاىخباث ومشاهض اإلاهلىماث اإلاطٍش

ت : اللاهشة .- واإلاعخلبل    1998، مؿبهت داس الىخب اإلاطٍش

ً ، نبذ الهادي  (11 – هذ . مىخباث .- هل جطلح للمىخباث الشكمُت ؟ .. الىكم آلالُت للمىخباث - ٍص

 6- 5ص .- (2000ظبخمبر ) 4م ، 1مج

ً ، نبذ الهادي  (12  3ص .- (2000ماسط ) 3م ، 1مج.- هذ . مىخباث .- معخلبل الفػاء الشكمي - ٍص

ً ، نبذ الهادي  (13 اإلاىاكو اإلاشحهُت نلى ؤلاهترهذ وجأزيرها نلى ملشساث اإلاشاحو في أكعام اإلاىخباث - ٍص

 128- 107ص .- (1999ًىلُه ) 1م ، 1مج.- نالم اإلاىخباث واإلاهلىماث واليشش .- واإلاهلىماث 

ً ، نبذ الهادي  (14 ( .- 2000أهخىبش ) 10م ، 1مج.- هذ . مىخباث .- ئنادة اخترام مىاهج اإلاىخباث - ٍص
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 4-3ص

ً ، نبذ الهادي  (15 ت في اإلاىخباث اإلاخخططت باظخخذام هكام الىىافز - ٍص  windowsؤلاخاؾت الجاٍس

ً نبذ الهادي / بانخباسه أخذ بشامج جؿبُلاث الحاظب آلالي  لي ، ئنذاد ٍص ظامش ظالم ، خالذ الجٍى

 198- 193ص  .- (1998ًىلُى ) 10م، مج .- الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث .- 

ً ، نبذ الهادي  (16 م  ، 1مج.- هذ . مىخباث .- اإلاشىالث والحلٌى : قاهشة اإلااسهُت في الهالم الهشبي - ٍص

 20- 5ص .- (2000ماًى ) 5

ً ، نبذ الهادي  (17  مشاضذ البُاهاث اإلاباششة ألاحىبُت اإلاإزشة نلى البدث الهلمي وألاولى- ٍص

 10م.- اإلاجلت اإلاًاسبُت للخىزُم .- باالظخخذام في مإظعاث خذماث اإلاهلىماث في الىؾً الهشبي  (18

 139- 93ص .- (2000)

ً ، نبذ الهادي  (19 ئنذاد أمل وحُه  / 1996، اللاهشة .- الهالم نلى شاشت الىمبُىجش : ؤلاهترهذ - ٍص

 298- 294ص .- (1997ًىاًش ) 7م ، 4ط.- الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث .- خمذي 

ً ، نبذ الهادي  (20 .- نشع ساهذه ئبشاهُم ئبشاهُم  / 1995اللاهشة ، .- ألاهكمت آلالُت في اإلاىخباث - ٍص

 199- 197ص .- (1999ًىاًش ) 11م ، 6مج.- الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث 

ً ، نبذ الهادي  (21 الىؾىُت . - هىفي أبى اخمذ  / 1993، اللاهشة .- الحاظىب في اإلاىخباث اإلاذسظُت - ٍص

 188- 185ص .- (1998ظبخمبر ) 38م.- للمهلىماث 

ً ، نبذ الهادي  (22 أم هي . هل هي مىخباث أو مجمىنت مً الحاظباث  : (1)اإلاىخباث الشكمُت - ٍص

 3ص .- (2000ًىاًش ) 1م ، 1مج.- هذ . مىخباث .- مجمىنت مً ألاوهام ؟ 

ً ، نبذ الهادي  (23 ( 2000فبراًش ) 2م ،1مج.- هذ .مىخباث .- نىد نلى بذء  : (2)اإلاىخباث الشكمُت - ٍص

 2ص.- 

ً ، نبذ الهادي  (24 مجلت .- الشبياث الخهاوهُت بين اإلاىخباث اإلاذسظُت باظخخذام الحاظب آلالي - ٍص

 107- 95ص .- (1997ًىاًش ) 1م ، 17ط.- اإلاىخباث واإلاهلىماث الهشبُت 

ً ، نبذ الهادي  (25  .- (معخخلظ)الخدذًاث التي جىاحه اإلاىخباث الخلُجُت في ألالفُت الثالثت - ٍص

 199ص
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In 8th annual conference of AGG of speciallibraries association - abo Dhabi , 2000. 

ً ، نبذ الهادي  (26 ت في اللشن الحادي - ٍص الخدذًاث التي جىاحه اإلاىخباث ومشاهض اإلاهلىماث اإلاطٍش

 ً الجمهُت : اللاهشة .- أوساق في اإلاإجمش ألاٌو ألخطائي اإلاىخباث واإلاهلىماث في مطش .  والهشٍش

ت للمىخباث واإلاهلىماث وألاسشُف   1997، اإلاطٍش

ً ، نبذ الهادي  (27 الخجاسب الهاإلاُت مو الترهيز نلى نملُاث أنذاد الىظ : اليشش ؤلالىترووي - ٍص

- 37ص .- (1999ًىلُى ) 12م ، 6مج .- الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث .- ؤلالىترووي 

56 

ً ، نبذ الهادي  (28  180- 164ص.- الىكم الخبيرة وجؿبُلاتها في الخذماث اإلاشحهُت في اإلاىخباث - ٍص

ت اللبىاهُت : اللاهشة .- في اإلاإجمش الهشبي الثامً للمهلىماث  (29  1999، الذاس اإلاطٍش

ً ، نبذ الهادي   6 ، 5م ، 2مج.- هذ . مىخباث .- جؿبُلاث الحيىمت ؤلالىتروهُت في اإلاىخباث - ٍص

 7 ، 6ص .- (2001ًىهُى ، ماًى )

ً ، نبذ الهادي  (30 ت واإلاخحجشة - ٍص  10 ، 9م ، 2هذ مج. مىخباث .- نلم اإلاىخباث بين الجذسان الحجٍش

 6- 5ص .- (2001أهخىبش ، ظبخمبر )

ً ، نبذ الهادي  (31 ل ، ماسط ) 4 ، 3م ، 2مج.- هذ .مىخباث .- اإلاجخمو ؤلالىترووي - ٍص ( .- 2001أبٍش

 3ص

ً ، نبذ الهادي  (32 ىهُه ) 6 ،5م ، 4مج.- هذ . مىخباث .- هدى مىخبت سكمُت مخياملت - ٍص ( .- 203ماًى ٍو

 3- 1ص

ً ، نبذ الهادي  (33 ذ ئبادة ئظشائُل . آخش الاختراناث ؤلاظشائُلُت - ٍص ىُت للمىخباث جٍش الجمهُت ألامٍش

ل ، ماسط ) 4 ،3م ، 5مج.- هذ .مىخباث -    3ص .- (2003أبٍش

ً ، نبذ الهادي  (34 ( .- 2003فبراًش ،ًىاًش ) 2- 1م، 4مج، هذ . مىخباث .- مىاهج حذًذة لهلم كذًم - ٍص

 3ص

ً ، نبذ الهادي  (35 ت - ٍص ، ًىاًش ) 2,1م ، 3مج.- هذ . مىخباث .- مُالد هشم حذًذ نلى اسع ؤلاظىىذٍس

 3ص .- (2002فبراًش 
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ً ، نبذ الهادي  (36 ل ) 4,3م ، 3مج.- هذ .مىخباث ! .- مىخبت أم الًذ أم يذ اإلاىخبت ؟- ٍص ماسط وأبٍش

 3ص (2002

ً ، نبذ الهادي  (37 ماسط ) 4,3م ، 3مج.- هذ . مىخباث .- كىانذ البُاهاث اإلاباششة في اإلاىخباث - ٍص

ل   15- 9ص .- (2002وأبٍش

ً ، نبذ الهادي  (38 ( .- 2002أيعؿغ ،ًىلُى ) 8,7م ، 3مج.- هذ .مىخباث .- هدى مىكمت سكمُت - ٍص

 3ص

ً ، نبذ الهادي  (39  بين اللذًم واإلاخجذد 2002مإجمش الاجداد الهشبي للمىخباث واإلاهلىماث بيروث - ٍص

 3ص .- (2002أهخىبش ، ظبخمبر ) 10,9م ، 3مج.- هذ .مىخباث .- والجذًذ 

ً ، نبذ الهادي  (40 دٌعمبر ، هىفمبر ) 12,11م ، 2مج. هل هي كىاهين أبذًت : كىاهين ساهجاهازان - ٍص

2001) 

ً ، نبذ الهادي - (41 ت - ٍص أخذر جىىىلىحُا الىكم آلالُت في اإلاىخباث مشاحهت ألهم الخؿىساث الجاٍس

 9- 7ص (2001أيعؿغ ، ًىلُى ) 8,7م ،2مج

ً ، نبذ الهادي  (42 ت: اإلاىكمت الشكمُت - ٍص مإجمش هدى . دساظت خالت نلى اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 .2002أهخىبش . مطش. ششم الشُخ. مىكمت سكمُت

ً ، نبذ الهادي  (43 بُت : مدشواث البدث نلى ؤلاهترهذ - ٍص  10م-1م ). 2003 /2002. دساظت ججٍش

 (2003- مإظعت ألاهشام- مجلت لًت الهطش

ً ، نبذ الهادي  (44 مجلت اإلاىخباث . دساظت ملاسهت ومُذاهُت : (الفهشظت اإلالشوءة آلُا)شيل فما - ٍص

اع. واإلاهلىماث الهشبُت خ : الٍش مإجمش الاجداد الهشبى للمىخباث : وأًػا فى. 2004ًىاًش .داس اإلاٍش

 . 2003 دٌعمبر 18-14. ؾشابلغ لُبُا. واإلاهلىماث

ً ، نبذ الهادي  (45 مإجمش جىىىلىحُا . دساظت مُذاهُت : الحيىماث ؤلالىتروهُت فى الهالم الهشبى- ٍص

ت الثاوى  .2003 دٌعمبر 11-9: دبى. اإلاهلىماث والخىمُت ؤلاداٍس

ً ، نبذ الهادي  (46 . 2004فبراًش .دساظت مسحُت لإلهخاج الفىشي : فهشظت ملفاث ؤلاهترهذ- ٍص

ً ، نبذ الهادي  .  ص168. 2004وىم، .ئًبِغ:اللاهشة. ضىانت خذماث اإلاهلىماث - ٍص
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ئغافت ئلى نششاث اإلالاالث في الذوسٍاث الهلمُت والصحف والذوسٍاث الهامت في مطش والهالم الهشبي في 

. (اإلاىخباث– ألادب – الفً – الشهش – الشواًت – مجخمو اإلاهلىماث – الثلافت )مجاالث 
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: 2008- 2004اإلالاالث العلمُت التي وششث بين 

جشي  -1 ً نبذ الهادي، مدمذ بً ابشاهُم الخٍى ش العىىي الحيىمت ؤلالىتروهُت في الىؾً . ٍص الخلٍش

ت، : اللاهشة . الهشبي   مج1. 2006اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ً نبذ الهادي -2 في اإلاإجمش الهلمي اللىمي .  دساظت مسحُت. الحيىمت ؤلالىتروهُت في الىؾً الهشبي. ٍص

ف ، " . الىزائم والحيىمت ؤلالىتروهُت"العادط للىزائم وألاسشُف واإلاهلىماث   20 - 19بني ظٍى

 : في .2005ماسط 

http://www.cybrarians.info/conferences/ar/c27.htm 

ً نبذ الهادي -3 . مجلت اإلاىخباث واإلاهلىماث الهشبُت. اإلافهىم واللػاًا:سفو أداء مدشواث البدث . ٍص

 .18-5، ص ص 2006، أهخىبش 4م

ً نبذ الهادي -4 " : اإلاىخبت وائً حي مخىام"أوهام اإلاعشح لذي فشوعِغ بُيىن وكانذة ساهجاهازان . ٍص

 223-203ص ص . 2006،  26م . الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث. أؾشوخت هلذًت

ً نبذ الهادي -5 دساظت خالت نلى اإلاىخبت الشكمُت للمىكمت : مششوناث اإلاىخباث الشكمُت الهشبُت. ٍص

ت   109-65ص ص . 2008، ًىلُت 1م. بدىر في نلم اإلاىخباث واإلاهلىماث. الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ً نبذ الهادي -6  .دساظت ملاسهت: في الهالم الًشبي والهالم الهشبي وحهلُم اإلاىخباث الشكمُت  دساظت . ٍص

 .18-5، ص ص 2006، أهخىبش 4م. مجلت اإلاىخباث واإلاهلىماث الهشبُت

 . ص45. 2008مشهض الخبرة البرإلااهُت، : اللاهشة . دلُل ئسشادي. جىىىلىحُا اإلاهلىماث في البرإلااهاث -7

اللاهشة ، . اإلاىكمت ؤلاظالمُت للتربُت والثلافت والهلىم. جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الخلُُم التربىي  -8

 ص44. 2007

وسكت لهمل لىسشت نمل بمشهض اإلاهلىماث ودنم اجخار اللشاس سئاظت مجلغ . هدى اإلاىكمت الشكمُت -9

 . ص32 . 2006.  حمهىسٍت مطش الهشبُت– الىصساء 

ت إلاطش . اإلاشاسهت العُاظُت للشباب نبر الاهترهذ -10 ش الخىمُت البشٍش الفطل  – 2010جلٍش

 2010البرهامج ؤلاهمائي لألمم اإلاخدذة، : اللاهشة. الثامً

ت 2010-2007 ملاالث نلمُت أخشي في الفترة مً 10ئغافت ئلى أهثر مً   في الذوسٍاث اإلاطٍش

. والهشبُت اإلادىمت

 :إلاششوعاث الخىفُزًتا

-2006-2002)جلُُم أداء بهؼ البرإلااهاث الهشبُت فى مجاٌ اإلاىخباث وجىىىلىحُا اإلاهلىماث - 1

ذ مو خبراء مً وصاسة الخخؿُـ - 2( 2007 اإلاشاسهت فى جدلُل هكام اإلاىخباث اإلاذسظُت بذولت اليٍى

دُت . 1992. اليٍى

http://www.cybrarians.info/conferences/ar/c27.htm
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سئاظت مجلغ - مىخبت مشهض اإلاهلىماث ودنم اجخار اللشاس. الىكام الخبير للخذماث اإلاشحهُت- 3

 1995. مطش. الىصساء

4 - ً ت – كانذة بُاهاث الهىاٍو  1999مشاظالث اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت – كانذة بُاهاث ؤلاضذاساث - 5  2003- ئضذاساث اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت – كانذة بُاهاث الخبراء - 6  2000- ئضذاساث اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت –- كانذة بُاهاث الىطىص الياملت إلالاالث الذوسٍاث الهشبُت- 7 - اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

2003 

ت – كانذة بُاهاث اإلاىظىنت الهشبُت ؤلاظالمُت فى ؤلاداسة - 8  2001- اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت –كانذة بُاهاث ألاؾشوخاث - 9  2002- اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت – كانذة بُاهاث اإلاجالغ الشئِعت - 10  2001- اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت نلى شبىت ؤلاهترهذ- 11  2000- مىكو اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت- 12 ت –مىكو مىخبت اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس  1999– اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

،2001،2003  

ت - 13 ش شبىت اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس - 1995جؿٍى

ش دساظاث الذفو ؤلالىترووى والخجاسة ؤلالىتروهُت - 14 فى ؤلاماساث - 2001جؿٍى

ذALIBSبىاء هكام - 15  1993-1991.  للمىخباث اإلاذسظُت فى اليٍى

 

ت الثلافُت واإلاعلىماجُت : اإلاششوعاث الاسدشاٍس

ت بين أنىام  -1  . لىغو اظتراجُجُت لها2013-2011اإلاشاسهت في ول احخماناث وصاسة الثلافت اإلاطٍش

 .2012-2011سئِغ مششوم ئهلار اإلاجمو الهلمي باللاهشة هممثل لىصٍش الثلافت  -2

-1999)مطش– أوادًمُت البدث الهلمى – اظدشاسة مُىىت مىخبت اإلاشهض اللىمى لألنالم والخىزُم  -3

2000 -2002-2003.) 

مطش - سئاظت مجلغ الىصساء– جلُُم هكام اإلاىخباث آلالى إلاشهض مهلىماث ودنم اجخار اللشاس  -4

(1997) 

اظدشاسة جلُُم الىكم آلالُت للمىخباث بمىخبت مجلغ الشهب اإلاطشي ووغو مإششاث أداء  -5
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 (.2001). للمىخبت الشكمُت بها

 (.2001)اظدشاسة جلُُم ئداسة اإلاهلىماث فى مههذ ؤلاداسة بذولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة  -6

ش حامهت الذٌو الهشبُت -7 ت. اظدشاسة جؿٍى . اللاهشة. 2003-2002. اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 .حمهىسٍت مطش الهشبُت

ش مجمىنت مً أوادًمُاث الششؾت الهشبُت  -8  ( .2006-2001)اظدشاساث جخهلم بخؿٍى

ش مدشواث البدث نبر ؤلاهترهذ  -9  2002بين أنىام Internet Search engines اظدشاساث جخهلم بخؿٍى

.  إلاجمىنت مً الششواث الهشبُت الهاملت في اإلاجا2009ٌ– 

 

 فُما ًلي نُىت منها (ختى آلان- 2004 سظالت بين 214):ؤلاششاف على الشسائل العلمُت ومىاكشتها

 

: اششاف على سسائل احيزث

ئششاف . أؾشوخت ماحعخير. دساظت جلُُمُت: مدشواث البدث الهشبُت نلى ؤلاهترهذ. دالُا هطاس ٍساع -1

ً نبذ الهادي . كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث– ولُت آلاداب - حامهت خلىان. مدمىد نفُفى، ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2004اللاهشة،

 

ض نبذ الحلُم ًىوغ  -2 دساظت مُذاهُت نلى مىخباث : جلُُم ألاداء باإلاىخباث الجامهُت. نبذ الهٍض

ً الذًً مدمذ نبذ الهادي، . حامهت خلىان  أؾشوخت ) 2007ئششاف ظهير أخمذ مدفىف، ٍص

 .(ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

 

أؾشوخت . ماغيها وخاغشها ومعخلبلها: مىخبت ألاصهش الشٍشف . خالذ الىادي نبذ الجلُل الحلىاوى -3

ً الذًً مدمذ نبذ الهادي. ماحعخير .  2003اللاهشة، . ئششاف مدمذ فخخى نبذ الهادي، ٍص

 .(أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان)

 

واحهاث الاظخخذام لىكم اظترحام اإلاهلىماث اإلاخاخت نلى شبىت . غُاء الذًً نبذ الىاخذ خافل  -4

ً الذًً مدمذ نبذ الهادي، . ؤلاهترهذ   أؾشوخت ماحعخير ) . 2004ئششاف ظهير أخمذ مدفىف، ٍص

 .(، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان
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ت . أماوي مدمذ العُذ -5 ئششاف .- دساظت لىاكهها والخخؿُـ إلاعخلبلها : الذوسٍاث ؤلالىتروهُت اإلاطٍش

ً الذًً نبذ الهادي  أؾشوخت دهخىساه، كعم ) 2005م ، . أ: اللاهشة .- هبُلت خلُفت حمهت ، ٍص

 .(اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

 

دساظت جؿبُلُت للمخؿلباث الفىُت : مششوناث اإلاىخبت الشكمُت في مطش .  نماد نِس ى ضالح -6

ً الذًً نبذ الهادي .- والىقُفُت   2004م ، . م: اللاهشة .- ئششاف مدمذ فخخي نبذ الهادي، ٍص

 .(أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان)

 

أظالُب خماًت وأمً اإلاهلىماث في الىكم آلالُت والشبياث في اإلاىخباث . مشيرة أخمذ ضالح مدمذ -7

ً الذًً نبذ الهادي . دساظت مُذاهُت: ومشاهض اإلاهلىماث باللاهشة الىبري  .- ئششاف زىاء فشخاث ، ٍص

 .(أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت نين شمغ) 2007م ، . م: اللاهشة 

 

بُت الظخيباؽ أداة : أدواث البدث لألؾفاٌ نلى شبىت ؤلاهترهذ. ئًمان مدمذ مدمىد -8 دساظت ججٍش

ً نبذ الهادي. بدث نشبُت لألؾفاٌ أؾشوخت ماحعخير، كعم ) 2008م، . اششاف ظهير مدفىف، ٍص

 .(اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

 

كُاط الفجىة الشكمُت بين مإظعاث اإلاىخباث واإلاهلىماث في الذٌو اإلاخلذمت .  ولُذ مدمذ هُيل -9

ً نبذ الهادي، سهذه ابشاهُم. دساظت ملاسهت: والىامُت أؾشوخت ماحعخير ، ) 2008م ، . . اششاف ٍص

 .(كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

 

ً نبذ اإلاؿلب مىس ى -10 ين هدى اإلاهلىماث الصحُت نلى شبىت ؤلاهترهذ. وعٍش : ظلىن الباخثين اإلاطٍش

ً نبذ الهادي، هىاٌ نبذهللا. دساظت في ؤلافادة والاظخخذام أؾشوخت ) 2008م ، . . اششاف ٍص

 . (ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

 

جؿبُلاث اظخخذم جىىىلىحُا الهىاجف اإلادمىلت في اإلاىخباث . إلاُاء مخخاس نبذ الحمُذ مدمذ -11

ً نبذ الهادي، سهذه ابشاهُم. دساظت اظخىشافُت: الهامت بذاخل حمهىسٍت مطش الهشبُت  . اششاف ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2008م، 

 

دساظت فهالُت هكام خبير في خل مشىالث حهلُم الجذاٌو ؤلالىتروهُت لؿلبت شهبت . أميره ظهذ -12

ً نبذ الهادي، مدمذ نبذ اإلاؿلب. مهلم خاظب آلي بيلُت التربُت الىىنُت بجامهت ؾىؿا . اششاف ٍص

 .2009ًىاًش . (أؾشوخت ماحعخير ، كعم جىىىلىحُا الخهلُم، ولُت التربُت الىىنُت ، حامهت ؾىؿا)

ً نبذ الهادي/ دساظت مُذاهُت : اإلاشاحو الهامت نلى شبىت ؤلاهترهذ.أميرة مدمذ  -13 . ئششاف  ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان)2006اللاهشة، 
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ً الذًً مدمذ نبذ . . غبـ اإلادخىي الشكمي الهشبي نلى شبىت ؤلاهترهذ. مي ماحذ -14 ئششاف ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2005. الهادي

بُت: سفو أداء مدشواث البدث نلى شبىت ؤلاهترهذ . دالُا هطاس ٍساع -15 ئششاف مدمذ . دساظت ججٍش

ً الذًً نبذ الهادي  أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث ) 2004:  اللاهشة .- فخخي نبذ الهادي، ٍص

 .(واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

يب ضالح الذًً ظهذ -16 ً نبذ . بدث واظترحام الطىس الشكمُت نلى شبىت ؤلاهترهذ. ٍص اششاف ٍص

 .(أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2014م ، . الهادي،

ت ئلى مىخبت سكمُت . ممذوح خعين زابذ مدمذ -17 ل مىخبت الهُئت الهامت لألسضاد الجٍى : مششوم جدٍى

ً نبذ الهادي، نماد نِس ى. دساظت جؿبُلُت أؾشوخت دهخىساه ، كعم اإلاىخباث ) 2009. اششاف ٍص

 .(واإلاهلىماث ، حامهت خلىان

ً نبذ . دساظت مُذاهُت: ألاوشؿت الشكمُت في مىخباث ألاؾفاٌ. نضة العُذ خعً ظلؿان -18 اششاف ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2009م ، . الهادي،  

دساظت : مىاكو وضفداث اإلاىخباث البرإلااهُت نلى شبىت ؤلاهترهذ. هالت نبذهللا أخمذ محجىب -19

ذ أبى الحعً. جلُُمُت لىغو همىرج اسشادي إلاىخبت بشإلااهُت سكمُت ً نبذ الهادي، حًٍش م . . اششاف ٍص

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت خلىان) 2008، 

 

: مىاكشاث سسائل

 

نهم نبذ الجىاد -20 اششاف مدمذ . دساظت ملاسهت: خذماث مهلىماث البرامج الىهُلت الزهُت . ظامذ ٍص

حامهت اإلاىىفُت، ولُت آلاداب، كعم اإلاىخباث  )2006م، . .فخخي نبذ الهادي، أمىُت مطؿفى ضادق

 .(واإلاهلىماث

ش اإلاالُت ؤلالىتروهُت نلى شبىت ؤلاهترهذ . خعً العُذ ظالم -21 جىكُم العُاظت اإلاداظبُت للخلاٍس

 2006م،  .اششاف خعً هاللي، أخمذ نبذ الشؤوف فاًذ . لخهكُم مىفهت اإلاهلىماث اإلاداظبُت

غ، ولُت الخجاسة ببىسظهُذ، كعم اإلاداظبت واإلاشاحهت)  .(حامهت كىاة العَى

ذ العهىدي . اخعان دسوَش نبذ الهادي صمضمي -22 شه: هكام مهلىماث البًر . دساظت لىاكهه وظبل جؿٍى

أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، ) 2008م ، . اششاف مدمذ فخخي نبذ الهادي

 .(حامهت اللاهشة

اششاف مدمذ . دساظت مُذاهُت لليشش والاجاخت: ألاكشاص اإلاذمجت بمطش . مدمذ نبذ اإلاىلى مدمذ -23

أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت )2006اللاهشة، . فخخي نبذ الهادي

 .(اللاهشة

دساظت : جلىِىاث البُاهاث الخلفُت لىضف اإلاطادس ؤلالىتروهُت واظترحانها نلى شبىت ؤلاهترهذ -24

أؾشوخت ) 2008م ، .. ئنذاد ئًىاط أبى الىىس، ئششاف مطؿفى أمين خعام الذًً./مُذاهُت ملاسهت

 .(ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت اللاهشة
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مخؿلباث اجاختها : أدواث الهمل الفىُت ؤلالىتروهُت للفهشظت. مدمذ خامذ مهىع أبى العهىد -25

اششاف مدمذ فخخي . ومشىالث اظخخذامها في اإلاىخباث ومشاهض اإلاهلىماث في مطش، دسظاة مُذاهُت

 .(أؾشوخت ماحعخير ، كعم اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت اللاهشة)2007م، . نبذ الهادي

ت وجؿبُلُت لالفادة منها في z39.50اإلاىاضفت اللُاظُت صد . وظام مدمىد أخمذ دسوَش -26  دساظت هكٍش

ت مدمذ نبذ الحلُم صاًذ. اإلاىخباث بمطش أؾشوخت ماحعخير ، كعم ) 2007م،. اششاف ٌعٍش

 .(اإلاىخباث واإلاهلىماث ، حامهت اللاهشة

 ( سظالت هزه فلـ نُىت منها147الاششاف واإلاىاكشاث وضلذ ئلى )
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: اإلاؤجمشاث والىذواث

كائمت الىذواث واإلاؤجمشاث التي سأستها وأششفذ عليها علمُا وبالحضىس وبخحىُم أوساق  العمل فيها أزىاء 

ت . عملي همسدشاس للمعلىماث باإلاىظمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

: 2008- 2000اإلاإجمشاث والىذواث التي أششفذ نليها وكمذ بخلذًم أوساق نمل بها نام 

خ الاوهلاد نىىان اليشاؽ م  ميان وجاٍس

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  مجاالث وآلُاث الخىفُز : هذوة  الحيىمت ؤلالىتروهُت  1

 2007 فبراًش   15 - 11

ب  2 حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة هكم اإلاهلىماث في مجاٌ الخذٍس

 2007 ماسط   15 - 11

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  ملخلى ئداسة مششوناث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في اإلاإظعاث الحيىمُت  3

 2007 ماسط   15 - 11

ملخلى ألاظالُب الحذًثت في ؤلاداسة ؤلالىتروهُت ووسشت نمل الششاء  4

 والهلىد ؤلالىتروهُت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2007 ماسط   29 - 25

اإلاإجمش العىىي الهشبي الثالث خٌى ضىانت مدشواث البدث الهشبُت نلى  5

 الاهترهذ 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2007 ماسط   29 - 25

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة الخىكُو ؤلالىترووي  6

ل   12 - 8   2007 ابٍش

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة ؤلاسهاب ؤلالىترووي  7

ل   11 - 8  2007 ابٍش

 نلى جدعين أداء ؤلاداسة الحيىمُت DSSهذوة جأزير هكم دنم اجخار اللشاس  8

  (الىصاساث واإلاإظعاث الحيىمُت اإلاخخلفت)

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2007 ماًى   10 - 6

ت  وسشت نمل مإششاث كُاط أداء البرإلااهاث 9 حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2007 ماًى   24 - 20

هذوة دوس جىىىلىحُا اإلاهلىماث في دنم مشاهض الخبادٌ بين اإلاإظعاث  10

 Exchange Centersالحيىمُت 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ماًى   24 - 20

ت  هذوة ؤلاداسة اإلاالُت الحيىمُت ؤلالىتروهُت  11 حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10791&TYN=Y
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 2007 ماًى   26 - 20

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة أمً وخماًت هكم اإلاهلىماث في اإلاإظعاث الهشبُت  12

 2007 ًىهُى   7 - 3

هذوة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الخخؿُـ ؤلاظتراجُجي والخخؿُـ  13

 اإلاىحه ألهذاف اإلاششوناث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2007 ًىهُى   7 - 3

هذوة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في حعُير ئحشاءاث الهمل في اإلاىكماث  14

 الحيىمُت واللؿام الخاص 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2007 ًىهُى   14 - 10

الاحخمام العىىي ألاٌو للُاداث اإلاهلىماث والاجطاالث والخىىىلىحُا فى  15

 الىؾً الهشبى 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ًىهُى   25 - 24

ت  هذوة اظتراجُجُاث اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في اإلاإظعاث الحيىمُت  16 حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ًىهُى   28 - 24

ض نمل البرإلاان  17 ت  وسشت نمل دوس ؤلانالم البرإلااوى فى حهٍض حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ًىهُى   28 - 24

هت الاظالمُت  18 ت  هذوة الاهترهذ والشَش حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ًىهُى   28 - 24

 نلى اإلاإظعاث web 2.0هذوة جأزير جىىىلىحُا الجُل الثاوي للىب  19

 الحيىمُت 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 ًىلُى   1-  ًىهُى 29

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة الاداسة الالىتروهُت باإلاإظعاث الهشبُت  20

 2007 ًىلُى   12 - 8

م ؤلالىترووي لخذماث اإلاإظعاث الحيىمُت  21 حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة الدعٍى

 2007 ًىلُى   12 - 8

ض دوس اإلاشأة في الهمل العُاس ي والبرإلااوي 22 حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  ججاسب نشبُت وملاسهت : هذوة  حهٍض

 2007 أيعؿغ   9 - 5

هذوة مإششاث ألاداء وؤلاهخاحُت في اإلاإظعاث الحيىمُت في قل جىىىلىحُا  23

 اإلاهلىماث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2007 أيعؿغ   9 - 5

هُف جلِغ سغاء اإلاىاؾىين : وسشت نمل الحيىمت ؤلالىتروهُت واإلاىاؾىين 24

 نً بشامج الحيىمت ؤلالىتروهُت 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 أيعؿغ   16 - 12

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10807&TYN=Y
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http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=11223&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10831&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10831&TYN=Y
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وسشت نمل مهاساث اظخخذام شبىت ؤلاهترهذ في الهمل في اإلاإظعاث  25

 الحيىمُت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2007 أيعؿغ   22 - 19-

هذوة الخدٌى هدى اإلاىكماث الشكمُت والخأهُل الىفس ي للهاملين الظخخذام  26

 جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2007 أيعؿغ   23 - 19

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  هذوة ئداسة الهلىد واإلاىاكطاث في مششوناث جىىىلىحُا اإلاهلىماث  27

 2007 أيعؿغ   23 - 19

ب الهاملين في  28 وسشت نمل جىىىلىحُا اإلاهلىماث وأدواسها في ئنادة جذٍس

 اإلاإظعاث الهامت والحيىمُت 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 أيعؿغ   30 - 26

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  ملخلى ؤلانالم ؤلالىترووي  29

 2007 ظبخمبر   6 - 2

ت  30 حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في ئداسة اإلاىاسد البشٍش

 2007 ظبخمبر   6 - 2

ت  ملخلى جؿبُلاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الىصاساث واإلاإظعاث الحيىمُت  31 حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 هىفمبر   1-  أهخىبش 28

ت  هذوة دوس جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الخىمُت اإلاعخذامت  32 حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2007 هىفمبر   1-  أهخىبش 28

ت نبر الاهترهذ نلى الخؿىساث العُاظُت  33 هذوة جأزير خلىق اإلالىُت الفىٍش

 والاكخطادًت الهاإلاُت 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2007 هىفمبر   1-  أهخىبش 28

هذوة اللُادة الىاجحت للمإظعاث الحيىمُت ونالكتها بخىىىلىحُا  34

 اإلاهلىماث 

الجمهىسٍت الهشبُت العىسٍت  - دمشم 

 2007 هىفمبر   8 - 4

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  الجامهت الشكمُت – هذوة الخهلُم نً بهذ  35

 2007 هىفمبر   8 - 4

هذوة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في ئداسة ألاصماث في اإلاإظعاث  36

 الحيىمُت 

الجمهىسٍت الهشبُت العىسٍت - دمشم 

 2007 هىفمبر   8 - 4

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  ملخلى ؤلاداسة وجىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث  37

 2007 هىفمبر   22 - 18

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  هذوة كُاط ألاداء اإلاإظس ي والفشدي وؤلاهخاحُت في مشاهض اإلاهلىماث  38

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=11261&TYN=Y
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 2007 هىفمبر   22 - 18

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  وسشت نمل دنم بؿاكاث الخىضُف الىقُفي بخىىىلىحُا اإلاهلىماث  39

 2007 هىفمبر   22 - 18

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  هذوة الخدٌى مً اإلاىقف الخللُذي ئلى اإلاىقف ؤلالىترووي  40

 2007 دٌعمبر   6 - 2

ؤلاداسة الهامت الجذًذة والحيىمت "مإجمش الحيىمت الالىتروهُت العادط  41

 " ؤلالىتروهُت

دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة - دبي 

 2007 دٌعمبر   12 - 9

ملخلى الهالكت بين اظخخذام الهاملين لإلهترهذ في اإلاإظعاث الحيىمُت  42

 وسفو ؤلاهخاحُت 

دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة - دبي 

 2007 دٌعمبر   13 - 9

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  " البدث فى البرإلااهاث الهشبُت" ملخلى اإلاجالغ الىؾىُت الثالث 43

 2007 دٌعمبر   17 - 15

 عذد اإلاشاسهين الىلي44

: 2006اإلاإجمشاث والىذواث التي أششف نليها نام 

1 
ملخلى الخدٌى هدى اظخخذام أظالُب اللؿام الخاص في ئداسة اإلاىخباث 

(Library privatizations ) 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 فبراًش   23 - 19

 ( Digital Evidence)وسشت نمل الذلُل الشكمي  2
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

  2006 ماسط   8 - 5

  (مهاًير الىجاح و الجىدة)هذوة  مىاكو الحيىمت ؤلالىتروهُت  3
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ماسط   23 - 19

4 

هُت  -e- البرإلاان ؤلالُىترووي )اإلاإجمش الهشبي الثاوي للمجالغ الهشبُت الدشَش

Parliament)(  جىقُف جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ فى نمل اإلاجالغ

  (الهشبُت

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

  2006 ماسط   27 - 25

5 

الىذوة الهشبُت ألاولى خٌى الخىكُم اللاهىوي وؤلاداسي للىانذ البُاهاث 

ت للخؿىس اللاهىوي ونلم ) كىانذ البُاهاث اإلاادًت والشكمُت واحهت خػاٍس

  (الاداسة واجخار اللشاس

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ماسط   30 - 28

ت   (همارج الُىهِعتراٌ)الىذوة ألاولى خٌى الخجاسة ؤلالىتروهُت  6 حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس
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http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10849&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10850&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10850&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10850&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10829&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=1054&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=1054&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10043&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1064&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1114&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1114&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1114&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10042&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10042&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10042&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10035&TYN=N


 ص26

 

ل   12 - 9  2006 ابٍش

7 
هذوة اظتراجُجُاث وجؿبُلاث مشاحهت وجذكُم هكم 

 ( InformationAuditing Strategies&Applications)اإلاهلىماث

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

ل   20 - 16  2006 ابٍش

ب  8  هذوة هكم اإلاهلىماث في مجاٌ الخذٍس
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

ل   20 - 16  2006 ابٍش

9 
ملخلى  اظتراجُجُاث جدٌى اإلاىكماث مً اظخخذام ألاظالُب الخللُذًت ئلى 

 اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ماًى   18 - 14

 اإلاإجمش الهشبي ألاٌو خٌى هكم الششاء ؤلالىترووى فى اإلاإظعاث الحيىمُت  10
اإلاملىت ألاسدهُت - خلُج الهلبت 

 2006 ًىهُى   6 - 4الهاشمُت 

11 
هذوة ؾشق اظترحام اإلاهلىماث في الىزائم الهشبُت ووسشت نمل خاالث نملُت 

 وجؿبُلُت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ًىهُى   15 - 11

12 
ً )هذوة هكم دنم اجخار اللشاس ودوسها في ؤلاداسة الحيىمُت  الىصاساث والذواٍو

  (واإلادافكاث وؤلاماساث والىالًاث

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ًىهُى   22 - 18

 هذوة ئداسة ومشاكبت الجىدة ودوس جىىىلىحُا اإلاهلىماث  13
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ًىهُى   22 - 18

14 

هذوة الخىكُم اللاهىوي لالهترهذ في اإلاإظعاث الحيىمُت الهشبُت مذخل 

كاهىوي وئداسي واكخطادي ئلى الخىكُم اللاهىوي لالهترهذ في الىصاساث 

 Introduction into Cyberlawواإلاإظعاث والهُئاث والششواث اإلاخخلفت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ًىهُى   29 - 27

15 
ؾشق بىاء )مجاالث وآلُاث الخىفُز ووسشت نمل : هذوة  الحيىمت ؤلالىتروهُت 

  (مىاكو الحيىمت ؤلالىتروهُت

الجمهىسٍت اللبىاهُت - بيروث 

 2006 ًىلُى   6 - 2

16 
اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في حعُير ئحشاءاث الهمل في اإلاىكماث 

 الحيىمُت واللؿام الخاص 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ًىلُى   20 - 16

 مإجمش اإلاداظبت الحيىمُت ؤلالىتروهُت  17
اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت - نمان 

 2006 أيعؿغ   9 - 6

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ  مإجمش ؤلانالم الهشبى وؤلاهترهذ  18

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1067&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1067&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1070&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=1071&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=1071&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=1071&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10338&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10338&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10325&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10325&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10325&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1082&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1082&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1081&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10334&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10334&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10334&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10015&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10015&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1086&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1086&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1086&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10387&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10324&TYN=Y
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 2006 أيعؿغ   10 - 6

 هذوة الخخؿُـ ؤلاظتراجُجي لىكم وشبياث اإلاهلىماث  19
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 أيعؿغ   17 - 13

 هذوة كُاط ألاداء اإلاإظس ي والفشدي وؤلاهخاحُت فى مشاهض اإلاهلىماث  20
ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - الاظىىذٍس

 2006 أيعؿغ   31 - 27

21 
ت نبر الاهترهذ  جأزير خلىق اإلالىُت )الىذوة الهشبُت ألاولى خٌى اإلالىُت الفىٍش

ت نبر الاهترهذ نلى الخؿىساث العُاظُت والاكخطادًت الهاإلاُت   (الفىٍش

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2006 أيعؿغ   31 - 27

ش البتروٌ  22  هذوة هكم اإلاهلىماث في مجاٌ الىفـ وجىٍش
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ظبخمبر   14 - 10

 هذوة ئداسة ؤلاهترهذ ومدشواث البدث  23
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 ظبخمبر   14 - 10

 اإلاإجمش الهشبي الثاوي خٌى هكم الششاء ؤلالىترووي فى اإلاإظعاث الحيىمُت  24
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2006 ظبخمبر   21 - 17

 هذوة  أزش جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى الخىضُف الىقُفي للهاملين  25
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2006 ظبخمبر   21 - 17

 هذوة جأزير ؤلاهترهذ نلى ؤلاداسة في اإلاإظعاث الحيىمُت  26
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 أهخىبش   9 - 7

م خذماث الحيىمت ؤلالىتروهُت  27  هذوة حعٍى
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

  2006 أهخىبش   12 - 10

 هذوة اإلاعدشاس اللاهىوي في اإلاإظعاث الحيىمُت واللؿام الهام  28
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2006 هىفمبر   15 - 12

29 

وسشت نمل  في جؿبُلاث الخىكُم اللاهىوي لالهترهذ في اإلاإظعاث الحيىمُت 

الهشبُت مذخل كاهىوي وئداسي واكخطادي ئلى الخىكُم اللاهىوي لالهترهذ في 

 Workshopالىصاساث واإلاإظعاث والهُئاث والششواث اإلاخخلفت 

Introduction intoCyberlaw 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2006 هىفمبر   16 - 14

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1090&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10018&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10351&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10351&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10352&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10029&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10390&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10390&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10355&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10388&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10389&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10349&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394&TYN=Y
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 هذوة اظدششاف معخلبل اإلاىكماث خالٌ الشبو كشن اللادم  30
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 هىفمبر   23 - 19

31 
اإلاإجمش الذولي الثاوي للاهىن الاهترهذ اللانذة الاحشائُت في اللاهىن الجىائي 

 نبر الاهترهذ 

St. Julians -  شة مالؿا حٍض

 2006 هىفمبر   30 - 27

32 
اإلاإجمش العىىي الخامغ لخىىىلىحُا اإلاهلىماث ججاسب نشبُت فى الحيىمت 

 ؤلالىتروهُت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2006 دٌعمبر   7 - 3

بُت فى مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث  33  هذوة الاخخُاحاث الخذٍس
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2006 دٌعمبر   21 - 17

34 
مماسظاث الحاغش : مإجمش البرإلاان ؤلالىترووي والحيىمت ؤلالىتروهُت 

ت   حمهىسٍت مطش الهشبُت - وجؿلهاث اإلاعخلبل ؤلاظىىذٍس

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2006 دٌعمبر   26 - 24

35 
ملخلى اإلالخلى ألاوادًمي الهشبي ألاٌو خٌى ؤلاسهاب ؤلالىترووي 

Cyberterrorism ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت -  ؤلاظىىذٍس

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2006 دٌعمبر   28 - 26

 

: 2005أوشؿت أششفذ نليها نام 

ب ؤلاداسي اإلاىحه باألداء في قل جىىىلىحُا اإلاهلىماث  1  هذوة الخذٍس
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ًىاًش   11 - 9

 مإجمش مدشواث البدث نلى ؤلاهترهذ  2
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2005 فبراًش   10 - 6

3 
ت فلعفُت نشبُت في  )ملخلى جأضُل الفىش الهشبي في مجاٌ اإلاىخباث  هدى هكٍش

  (مجاٌ اإلاىخباث واإلاهلىماث

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ماسط   17 - 13

 هذوة ئداسة اإلاشافم الهامت باظخخذام أظالُب اللؿام الخاص  4
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

ل   14 - 10  2005 ابٍش

ش البتروٌ  5  هذوة هكم اإلاهلىماث في مجاٌ الىفـ وجىٍش
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

ل   28 - 24  2005 ابٍش

هُت - اإلاـإجمـش الهشبي ألاٌو إلداسة اإلاجالغ الىؾىُت  6 حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة  - الشـىسي/ الدشَش

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1105&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10123&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10123&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10123&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10023&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10023&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10023&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1112&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10411&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10411&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10039&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=10039&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=448&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=442&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=716&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=716&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=730&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=733&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=773&TYN=N
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 2005 ماًى   4 - 3

7 
هذوة ئداسة ضىادًم ادخاس اإلاهاشاث والخأمُىاث الاحخمانُت ودوس جىىىلىحُا 

 اإلاهلىماث 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ماًى   12 - 8

 هذوة مدذداث وئشيالُاث اإلاششوناث الطًيرة واإلاخىظؿت في الىؾً الهشبي  8
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ماًى   19 - 15

9 
هذوة اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في حعُير ئحشاءاث الهمل في اإلاىكماث 

 الحيىمُت واللؿام الخاص 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ماًى   19 - 15

ت  10  ملخلى ألاظالُب الحذًثت في هكم الشكابت اإلاالُت وؤلاداٍس
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ًىهُى   23 - 19

 هذوة مشاحهت وجذكُم هكم اإلاهلىماث  11
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ًىلُى   19 - 17

12 
ملخلى جدٌى اإلاىكماث مً اظخخذام ألاظالُب الخللُذًت ئلى اظخخذام 

 جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2005 ًىلُى   28 - 24

 هذوة جأزير مدشواث البدث نلى ئداسة ؤلاهترهذ  13
ت  حمهىسٍت مطش الهشبُت - ؤلاظىىذٍس

 2005 أيعؿغ   4-  ًىلُى 31

 هذوة هكم اإلاهلىماث في مجاٌ البىىن واإلاطاسف  14
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 أيعؿغ   17 - 15

15 

هدى نالكاث كاهىهُت (Cyber law)اإلاإجمـش الذولي ألاٌو للاهىن ؤلاهترهذ 

ت واكخطادًت وظُاظُت واحخمانُت حذًذة   واداٍس

International Conference ofCyberlaw (ICCY)(Towards a new Legal, 

Administrative, Economical, Political&Social Relations) 

حمهىسٍت مطش - مذًىت الًشدكت 

الهشبُت 

 2005 أيعؿغ   25 - 21

16 

مفاهُم حذًذة : اإلاإجمش الشابو لخىىىلىحُا اإلاهلىماث الحيىمت ؤلالىتروهُت 

ت الحيىمت E-Govومعخدذزت ما بين الحيىمت ؤلالىتروهُت   وحاهٍض

 M-Gov وخيىمت الهاجف اإلادمٌى E-Gov readinessؤلالىتروهُت 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2005 ظبخمبر   8 - 4

17 
ش ؤلاداسي  (Six Sigma)هذوة جؿبُم مفاهُم   Six-Sigma- في الخؿٍى

forManagerial Development 

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 ظبخمبر   22 - 18

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=805&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=805&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=805&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=804&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=833&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=833&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=833&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=829&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1009&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=830&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=830&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=830&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=831&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=838&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1005&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1005&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=1005&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1001&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1001&TYN=Y
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 هذوة ئداسة مششوناث جىىىلىحُا اإلاهلىماث  18
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 هىفمبر   24 - 20

 هذوة  ئداسة ومشاكبت الجىدة ودوس جىىىلىحُا اإلاهلىماث  19
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2005 دٌعمبر   8 - 4

20 
 هدى حهامل سكمي آمً)اإلاإجمش الذولي ألمً اإلاهلىماث ؤلالىتروهُت 

ً
ٌهلذ  (مها

 بالخهاون مو بلذًت معلـ 

 بلذًتمعلـ

 ظلؿىتُنمان - معلـ

 هذوة اإلافاهُم الاظاظُت للمهامالث اللاهىهُت والاكخطادًت نبر الاهترهذ  21
حمهىسٍت مطش الهشبُت - ششم الشُخ 

 2005 دٌعمبر   28 - 25

 

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1051&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1052&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=835&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=835&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=835&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1010&TYN=Y
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 2004أوشطت أششفذ عليها عام 

ش الخذماث الحيىمُت الهشبُت  1  هذوة جؿٍى
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 ًىلُى   13 - 11

 ملخلى ئداسة اإلاذن الىبري  2
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 ًىلُى   13 - 11

 وسشت نمل اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث فى جدعين آلاداء الحيىمى  3

ت  حمهىسٍت مطش - ؤلاظىىذٍس

الهشبُت 

  2004 أيعؿغ   26 - 25

ب ؤلاداسي اإلاىحه باألداء في قل جىىىلىحُا اإلاهلىماث  4  هذوة الخذٍس
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 هىفمبر   1-  ظبخمبر 1

 هذوة ؤلاداسة الاظتراجُجُت والخميز ؤلاداسي  5
الجمهىسٍت الُمىُت - ضىهاء 

 2004 ظبخمبر   22 - 19

6 
الاججاهاث الخؿبُلُت الحذًثت في ئداسة )اإلاإجمش الهشبي الثالث 

  (اإلاعدشفُاث

حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 دٌعمبر   7 - 5

 هذوة ئداسة مششوناث جىىىلىحُا اإلاهلىماث  7
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 دٌعمبر   28 - 26

 اإلاإجمش الثالث للحيىمت ؤلالىتروهُت  8
حمهىسٍت مطش الهشبُت - اللاهشة 

 2004 دٌعمبر   28 - 26

 

بُت  : جىفُز دوساث جذٍس

ت بمهذٌ - 1 بُت مخهذدة فى اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس ا بذءا مً نام 20دوساث جذٍس - 1995 دوسة ظىٍى

ت  ) 2008أهخىبش    (.www.arado.org.egًخىافش كائمت بها فى مىكو اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

بُت في مجاالث- 2 : دوساث جذٍس

  الفً في عالم – ألادب والحذازت – اإلاششوعاث الثلافُت – الخخطُط الاستراجُجي : الثلافت

 .ؤلاعالم الثلافي– اإلاعلىماث 

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=63&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=M&id=40&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=66&TYN=
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=66&TYN=
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=441&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=427&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=57&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=57&TYN=N
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=440&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=440&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=440&TYN=Y
http://www.arado.org.eg/
http://www.arado.org.eg/
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 اإلاىخباث الشكمُت– بىاء مىاكو ؤلاهترهذ – البدث نبر ؤلاهترهذ  : جىىىلىحُا اإلاعلىماث 

 البدث البرإلااوي – اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في البرإلاان – البرإلااهاث : العلىم البرإلااهُت –

 اإلاىخبت البرإلااهُت

  اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث – اإلاىكماث الشكمُت – ؤلاداسة ؤلالىتروهُت  – الاستراجُجُت: ؤلاداسة

في اإلاإظعاث الحيىمُت 

 الخذماث اإلاهلىماجُت ؤلالىترووي – اإلاىخباث الشكمُت – الىكم آلالُت  : علىم اإلاىخباث


