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المؤهل الدراسي :
يٝطاْظ دزاضات إضالَٚ ١ٝعسب ١ٝقطِ اذتدٜح ايػسٜف بتكدٜس ممتاش َع
َستب ١ايػسف ضٓ1998 ١
َادطتري يف اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َٔ َ٘ٛداَع ١األشٖس بتكدٜس ممتاش ضٓ١
. ّ2002
دنتٛزا ٙيف اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َٔ َ٘ٛداَع ١األشٖس بتكدٜس َستب١
ايػسف األٚىل ( ممتاش ) ضٓ. ّ2005 ١
الدرحات الوظيفية :
أضتاذ بكطِ اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َ٘ٛيف داَع ١األشٖس اعتبازّا َٔ / 9/13
. ّ2017
أضتاذ َػازى بهً ١ٝايرتبٚ ١ٝاآلداب داَع ١اياا٥ف اعتبازّا َٔ / 9/1
 ّ2012ست ٢اآلٕ
أضتاذ َطاعد بكطِ اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َ٘ٛيف داَع ١األشٖس اعتبازّا َٔ
ّ2011 / 9/28
َدزع بكطِ اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َ٘ٛيف داَع ١األشٖس اعتبازّا َٔ / 9/4
ّ2005
َدزع َطاعد بكطِ اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َ٘ٛيف داَع ١األشٖس اعتبازّا َٔ
ّ2003 / 3/20
َعٝد بكطِ اذتدٜح ايػسٜف ٚعً َ٘ٛيف داَع ١األشٖس اعتبازّا َٔ / 12/27
ّ1999
الخبرة الغلمية :
تدزٜظ َٛاد ختصص اذتدٜح ايػسٜف ٚعً( َ٘ٛايطري ٠ايٓب ١ٜٛـ َٓاٖر
احملدثني ـ ختسٜر ٚدزاض ١األضاْٝد ـ عً ّٛاذتدٜح ـ اذتدٜح ايتشً ًٞٝـ
اذتدٜح املٛضٛع ٞـ أسادٜح األسهاّ ـ غب٘ اذتدٜح ـ دفاع عٔ ايطٓ١ـ)
َٚادَٓ ٠اٖر ايبشح ايعًُ.ٞ
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تدزٜظ َكسزات ايفك٘ (ٚ، )8، 7أص ٍٛايفك٘ (ٚ ،)3، 1أص ٍٛايدع، ٠ٛ
ٚأص ٍٛايتدسٜر ٚ ،عً ّٛاذتدٜح  ٚ،قاع ١ايبشح  ٚ ،تسب ١ٝعًُ ١ٝسطب
ايتدصص ٚ ،ايجكاف ١اإلضالَ. ١ٝ
الدورات التدريبية :
1ـ دٚز ٠ايتك ِٜٛايرات ٞاملؤضط ٞملؤضطات ايتعً ِٝايعاي َٔ . ٞاهل ١٦ٝايك١َٝٛ
يضُإ دٛد ٠ايتعًٚ ِٝاالعتُاد  .ضّٓ2010 ١
2ـ دٚز ٠املسادع ١ارتازد ١ٝملؤضطات ايتعً ِٝايعاي َٔ . ٞاهل ١٦ٝايك ١َٝٛيضُإ
دٛد ٠ايتعًٚ ِٝاالعتُاد َ .صس  .ضّٓ2010 ١
3ـ دٚزْٛ ٠اتر ايتعًِ ٚخسا٥ط املٓٗر ملؤضطات ايتعً ِٝايعاي َٔ . ٞاهل١٦ٝ
ايك ١َٝٛيضُإ دٛد ٠ايتعًٚ ِٝاالعتُاد ضّٓ2010 ١
4ـ دٚز ٠ايتداٝط االضرتاتٝذ ٞملؤضطات ايتعً ِٝايعاي َٔ . ٞاهل ١٦ٝايك١َٝٛ
يضُإ دٛد ٠ايتعًٚ ِٝاالعتُاد ضّٓ2011 ١
5ـ دٚز ٠تَُٓٓٗ ١ٝازات االتصاٍ يف اذتٛاز َ َٔ .سنص املًو عبد ايعصٜص
يًشٛاز ايٛطين  .ايطعٛد. ّ2013 . ١ٜ
6ـ دٚز" ٠ايكٝادَ َٔ " ٠سنص ايتدزٜب اإلدازٚ ٟاالضتػازات ظاَع ١املٓصٛز٠
َ .صس ـ ٜٛي.ّ2013 ٛٝ
7ـ دٚز" ٠صٓاع ١ايكساز ٚاختاذَ َٔ" ٙسنص ايتدزٜب اإلدازٚ ٟاالضتػازات
ظاَع ١املٓصٛزَ . ٠صس ٜٛ .ي.ّ2013 ٛٝ
8ـ دٚز " ٠إداز ٠األشَات "َٔ َسنص ايتدزٜب اإلدازٚ ٟاالضتػازات ظاَع١
املٓصٛزَ . ٠صس ٜٛ .ي.ّ2013 ٛٝ
9ـ دٚز " ٠إداز ٠ايتغٝري"َٔ َسنص ايتدزٜب اإلدازٚ ٟاالضتػازات ظاَع١
املٓصٛزَ . ٠صس ٜٛ .ي.ّ2013 ٛٝ
10ـ دٚز " ٠ايسقابٚ ١املتابعٚ ١تك ِٝٝاألداَ َٔ" ٤سنص ايتدزٜب اإلدازٟ
ٚاالضتػازات ظاَع ١املٓصٛزَ . ٠صس ٜٛي.ّ2013 ٛٝ
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11ـ دٚز " ٠ايتداٝط االضرتاتٝذَ َٔ"ٞسنص ايتدزٜب اإلدازٚ ٟاالضتػازات
ظاَع ١املٓصٛزَ . ٠صس ٜٛ .ي.ّ2013 ٛٝ
 - 12دٚز " ٠إداز ٠املٛازد ايبػس َٔ " ١ٜعُاد ٠ايتاٜٛس ادتاَع ٞظاَع١
اياا٥ف10 .فرباٜس ّ2020
 - 13دٚز " ٠إداز ٠ايطالَٚ ١ايصش ١املٗٓ(١ٝاألٚغا)" َٔ عُاد ٠ايتاٜٛس
ادتاَع ٞظاَع ١اياا٥ف12 .فرباٜس ّ2020
 - 14دٚز " ٠االتصاالت اإلداز َٔ "١ٜعُاد ٠ايتاٜٛس ادتاَع ٞظاَع١
اياا٥ف17 .فرباٜس ّ2020
 - 15دٚزَ " ٠صادز املعسف ١ايسقُ َٔ" ١ٝعُاد ٠ايتاٜٛس ادتاَع ٞظاَع١
اياا٥ف18 .فرباٜس ّ2020
اللحان األكاديمية داخل الحامغة :
َٓطل اإلزغاد األنادمي ٞبكطِ ايػسٜع ١يف ايهً ١ٝادتاَع ١ٝيف تسب ١ست٢
عاّ ٖ1440 / 1439ـ
َٓطل األْػا ١اياالب ١ٝبكطِ ايػسٜع ١يف ايهً ١ٝادتاَع ١ٝيف تسب ١ست٢
عاّ ٖ1439- 1438ـ
عض ٛدتٓ ١االختبازات بكطِ ايػسٜعٚ ١ايدزاضات اإلضالَ ١ٝيف نً ١ٝايرتب١ٝ
ٚاآلداب ظاَع ١اياا٥ف يف ايعاّ ادتاَعٖ1434 / 1433 ٞـ .
َٓطل ايطٓ ١ايتشضري( ١ٜاملطاز اإلْطاْ )ٞبفسع داَع ١اياا٥ف برتب ١يًعاّ
ادتاَعٖ1434 ٞـٖ1435/ـ ست ٢عاّ ٖ1437ـ.
عض ٛدتٓ ١االختبازات ايبد ١ًٜبكطِ ايػسٜع ١يف ايهً ١ٝادتاَع ١ٝيف تسب١
عض ٛدتٓ ١املعادالت ارتازد ١ٝبكطِ ايػسٜع ١يف ايهً ١ٝادتاَع ١ٝيف تسب١
المشاركة في اللحان خارج الحامغة
- 1عض ٛدتٓ ١ايرتقٝات يف داَع ١ضااّ بٔ عبد ايعصٜص
- 2عض ٛدتٓ ١حته ِٝاألعاخ يف داَع ١تبٛى
 - 3عض ٛدتٓ ١حته ِٝاألعاخ يف داَع ١ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ١ٝ
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 - 4عض ٛستهِ األعاخ يف زتً ١تعع ِٝايٛسٝني ايعًُ ١ٝاحملهُ ١يف
املد ١ٜٓاملٓٛز. ٠
النشاط الثقافي :
ايتدزٜظ باملسانص ايجكاف ١ٝايتابع ١يٛشاز ٠األٚقاف املصس َٔ ١ٜعاّ ّ 2005
ٚستّ2012 ٢
ايتدزٜظ مبعاٖد إعداد ايدعا ٠ايتابع ١يًذُع ١ٝايػسع ١ٝيتعا ٕٚايعاًَني
بايهتاب ٚايطٓ َٔ ١عاّ ٚ ّ 2009ستّ2012 ٢
َػسف عً ٢ايعدٜد َٔ َطابكات ايكسإٓ ٚايطٓ ١يف مجع ١ٝأْصاز ايطٓ١
احملُدٚ ١ٜزٝ٥ظ دتٓ ١ايفت ٣ٛبٗا َٚ ،طابك ١ارتسايف ايطٓ ١ٜٛاييت ٜٓعُٗا
األشٖس ايػسٜف بايتعاَ ٕٚع ٚشاز ٠األٚقاف املصس. ١ٜ
إيكا ٤ايدٚزع ٚارتاب ٚاحملاضسات ايدٚ ١ٜٝٓاملطابكات ايجكاف ١ٝيف َطادد
ٚشاز ٠األٚقاف املصسَٓ ١ٜر عاّ  ّ1995ست ٢اآلٕ .
عضَ ٛػازى يف بسْاَر ايدبً ّٛايرتب ٟٛيًعاّ ادتاَع 1435/ 1434 ٞـ
أيك ٢ايعدٜد َٔ احملاضسات ٚايدزٚع يف ضذٔ تسب ١ايعاّ .
َػازن ١حتسٜس ١ٜيف زتً ١قطِ ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ يًعاّ ادتاَعٞ
(ٖ 1435/1434ـ  ،بعٓٛإ (تك ِٜٛضًٛى اإلْطإ عًٖ ٢د ٟخري األْاّ) 
الندوات الغلمية :
 1ـ َٓٗر اإلضالّ يف تسب ١ٝايافٌ ـ َكٗ ٢اذتٛاز بهً ١ٝايرتبٚ ١ٝاآلداب برتب ١ـ
َػازى .
 2ـ َهاْ ١املسأ ٠يف اإلضالّ ٚاألدٜإ األخس ٣ـ َكٗ ٢اذتٛاز بهً ١ٝايرتب١ٝ
ٚاآلداب برتب ١ـ َػازى .
- 3االحنساف ايفهسٚ ٟايعكد ٟأضباب٘ ٚعالد٘ َ -ػازى
- 4اسرتاف ايتعاٌَ َع تابٝكات ايبالى بٛزد َ -ػازى
 - 5تٛظٝف املطتشدثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعًَ – ِٝػازى
ْ - 6د ٠ٚايكد ٠ٚايدَ – ١ٜٝٓػازى
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ْ - 7د ٠ٚايكد ٠ٚارتًكَ – ١ٝػازى
ْ - 8د ٠ٚفٔ اإليكاَ – ٤ػازى
شوادات التقدير عن المشاركات التالية :
 1ـ فعايٝات تهس ِٜخسجي ٚ ٞأٚا ٌ٥دفعٖ1434/1433 ١ـ .
 2ـ فعايٝات املًتك ٢اياالب ٞاألٖ1434 / 4 /6 ٍٚـ
 3ـ املعسض األ ٍٚملهافش ١املددزات حتت غعاز ( ال يًُددزات ) يف املدَٔ ٠
ٖ1434/4/24 :21ـ
 4ـ املًتك ٞايجكايف  ّٜٛاالثٓني املٛافل ٖ1435/4/15ـ .
 5فعايْ ١ٝد ٠ٚاملًو ( ضًُإ ٚعاصف ١اذتصّ ) ٖ1437/1436ـ
7ـ فعايٝات األْػا ١ايالَٓٗذ ١ٝخالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436 ٞـ ٖ1437 /ـ .
 - 8غهس ٚتكدٜس َٔ إَازَٓ ٠اكَ ١ه ١يًُػازن ١يف فعايٝات ايّٛٝ
ايٛطين.
 - 9غهس ٚتكدٜس َٔ خسجي ٞقطِ ايػسٜع ١اإلضالَ. ١ٝ
المؤتمرات الغلمية الدولية :
- 1

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞاأل ٍٚيف نً ١ٝأص ٍٛايد ٜٔيف ايكاٖس٠

بعٓٛإ (قسا ٠٤ايرتاخ اإلضالَ ٞبني ضٛابط ايفِٗ ٚغاشات اي)ِٖٛ
َازع  ّ2018املػازن ١ف ٘ٝببشح َٓػٛز بعٓٛإ ( ْكد املنت عٓد
احملدثني)
- 2

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞارتاَظ يف داَع ١قٓا ٠ايطٜٛظ بعٓٛإ

(اذتضازٚ ٠ايرتاخ ايعسبٚ ٞاإلضالَ : ٞإبداع ٚأصاي )١إبسّ2018 ٌٜ
اذتضٛز ٚاملػازن ١ف ٘ٝببشح َٓػٛز بعٓٛإ " أدب االختالف يف
ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب" ١ٜٛ
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- 3

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايجاْ ٞيف نً ١ٝايدزاضات اإلضالَ١ٝ

ٚايعسب ١ٝباإلضهٓدز ١ٜبعٓٛإ (االدتٗاد يف ايفهس اإلضالَ ٞبني
األصايٚ ١املعاصس)٠أنتٛبس ّ2018املػازن ١ف ٘ٝببشح َٓػٛز بعٓٛإ
" االدتٗاد يف ايطٓ ١ايٓب" ١ٜٛ
- 4

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايطادع يدزاضات ايرتاخ ٚاذتضاز ٠يف

داَع ١قٓا ٠ايطٜٛظ بعٓٛإ (اآلداب ٚايفٓ ٕٛبني ايتأثري ٚايتأثس) َازع
 ّ2019املػازن ١ف ٘ٝببشح َٓػٛز بعٓٛإ " تأثري ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛعً٢
بٓا ٤ايٓفظ ٚتصنٝتٗا "
- 5

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايجاْ ٞيف نً ١ٝأص ٍٛايد ٜٔيف ايكاٖس٠

بعٓٛإ (بٓا ٤اإلْطإ يف ايتصٛز اإلضالَ ٞبني ايٛاقع ٚاملأَ8- 7 )ٍٛ
َازع  ّ2020املػازن ١ف ٘ٝببشح َٓػٛز بعٓٛإ (املٓٗر األخالق ٞيف
اإلضالّ َٔ خالٍ اهلد ٟايٓب) ٟٛ
- 6

املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايطابع يدزاضات ايرتاخ ٚاذتضاز ٠يف

داَع ١قٓا ٠ايطٜٛظ بعٓٛإ (ايرتاخ ايعسبٚ ٞاإلضالَٚ ٞأثس ٙيف
اذتاضس ٚاملطتكبٌ) َ 26- 25ازع  ّ2020املػازن ١ف ٘ٝببشح
ال )
َٓػٛز بعٓٛإ( أثس ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛساضسّا َٚطتكب ّ
البحوج الغلمية المحكمة في محالت علمية :
1ـ اإلزٚا ٤يف طسم ايتشٌُ ٚصٝغ األداْ . ٤ػس يف زتً ١نً ١ٝايدزاضات
اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝباإلضهٓدز ١ٜعاّ ّ 2007
2ـ سدٜح ايٓ" ١ٝدزاض ١حتًْ "١ًٝٝػس يف زتً ١نً ١ٝأص ٍٛايد ٜٔباملٓصٛز٠
عاّ ّ 2007
3ـ اإلَاّ ايبصاز ٚأثس ٙيف ضٓ ١املدتاز ْ ػس يف زتً ١قااع أص ٍٛايدٜٔ
بايكاٖس ٠عاّ ّ 2009
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4ـ ايصرب يف ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب" ١ٜٛدزاضَٛ ١ضٛعْ ." ١ٝػس يف زتً ١نً١ٝ
ايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝباألضهٓدز ١ٜعاّ .ّ 2009
5ـ ايغضب يف ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب" ١ٜٛدزاضَٛ ١ضٛعْ ." ١ٝػس يف زتً ١نً١ٝ
أص ٍٛايد ٜٔباملٓصٛز ٠عاّ ٜٛ، ّ 2006دد َٓ٘ ْطد )pdf( ١يف املهتب١
ايسقُ ١ٝدتاَع ١اياا٥ف
6ـ ايسشم يف ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب" ١ٜٛدزاضَٛ ١ضٛعْ ." ١ٝػس يف زتً ١نً١ٝ
ايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝباألضهٓدز ١ٜعاّ ّ 2012
7ـ اإلَاّ ابٔ األثري ٚأثس ٙيف ضٓ ١ايبػري ايٓرٜس ْػس يف زتً ١قااع أصٍٛ
ايد ٜٔبايكاٖس ٠عاّ ّ 2012
8ـ اإلفاد ٠يف بٝإ ضٓيت ايعادٚ ٠ايعبادْ ٠ػس يف زتً ١قااع أص ٍٛايدٜٔ
بايكاٖس ٠عاّ ٚ ّ 2013طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٖٓ1439 ١ـ ّ2017 /
- 9غفا ٤ايصدٚز بػسح سدٜح َباٜع ١ايسضْ  ٍٛػس يف زتً ١نً١ٝ
ايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝباإلضهٓدز ١ٜعاّ .ّ 2014
- 10إحتاف ادتُٛع مبعسف ١املٛفٛع ٚاملٛقٛف ٚاملكاٛع ْػس يف زتً ١نً١ٝ
ايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝباملٓصٛز ٠عاّ .ّ 2014
- 11االضتغفاز يف ض ٤ٛضٓ ١املدتاز ْ ػس يف زتً ١نً ١ٝايدزاضات
اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝيف دَٝاط ادتدٜد ٠عاّ .ّ 2015
األبحاج المدعومة من حامغة الطائف :
- 1ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف ض ٤ٛضٓ ١خري َعًِ ْ ػس يف سٛي ١ٝنً ١ٝايدزاضات
اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝيف دَٝاط ادتدٜد ٠ضّٓ2014١
- 2ضٝهٛيٛد ١ٝاذتٛاز يف ض ٤ٛضٓ ١املدتاز ْ . ػس يف سٛي ١ٝنً١ٝ
ايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝيف دَٝاط ادتدٜد٠
- 3قاَ ١ُ٥عاٜري َكرتس ١يتػه ٌٝاهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝيتالَٝر املسسً ١االبتدا١ٝ٥
باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيف ض ٤ٛآزاَ ٤عًُِٗٝ
jedu.sohag-univ.edu.eg
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- 4حتدٜات ٚشتاطس تٗدد اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝباملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاجتاٙ
َعًُ ٞاملسسً ١االبتدا ١ٝ٥حنٖٛا ْ،ػس يف

المجمة العممية لكمية التربية ,جامعة أسيوط,

المجمد الخامس والثالثين ,العدد الثاني ,فبراير ,معامل التأثير العربي لممجمة وقدره (.)2,2

- 5فعاي ١ٝاضرتاتٝذَ ١ٝكرتس ١قا ١ُ٥عً ٢ايتعًِ بايتعصٜص يتعصٜص ٚتُٓ ١ٝأبعاد
اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝألطفاٍ املسسً ١االبتدا١ٝ٥
الكتب المنشورة والمطبوعة :
1ـ إحتاف ايرب ١ٜبتازٜذ ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛطبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٓ١
ٖ1439ـ ّ2018 /
2ـ فصَ َٔ ٍٛصاًح سدٜح ايسضٍٛ
3ـ ادتٗاد يف ض ٤ٛضٓ ١خري ايعباد 
4ـ اهلدا ١ٜيف عً ّٛسدٜح خري ايرباٜا
5ـ َٓاٖر األ ١ُ٥األعالّ يف ضٓ ١خري األْاّ( دصإٓ)
6ـ فتح ايٛدٚد يف َعسف ١اذتدٜح املسدٚد طبعت٘ داز أَٛاز يًاباعٚ ١ايٓػس يف
عُإ ضّٓ2015 ١
7ـ ايسٜاض ايٓد ١ٜيف ايطري ٠ايٓب( ١ٜٛدصإٓ)
8ـ ايسٚح ٚايسحيإ يف أسادٜح األسهاّ (ثالث ١أدصا )٤ط َهتب ١ايعبٝهإ
9ـ اذتدٚد ايػسع ١ٝيف ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب١ٜٛ
10ـ األضس ٠املطًُ ١يف ض ٤ٛايطٓ ١املاٗس ٠طبعت٘ ايػسن ١األزدْ ١ٝيًهتاب
اإليهرت ْٞٚيف عُإ ضّٓ2015 ١
11ـ ايدزز ايبٗ ١ٝف ٞٝايسد عً ٢غبٗات س ٍٛضٓ ١خري ايرب ١ٜ
12ـ ايهٛنب ايدز ٟيف طسم ختسٜر سدٜح ايٓيب 
13ـ بغ ١ٝاملسٜد يف نٝف ١ٝدزاض ١األضاْٝد
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14ـ إزغاد املعين عهِ زٚا ١ٜاذتدٜح باملعين
15ـ زٜاض ايصاُ٥ني يف ض ٤ٛضٓ ١خامت املسضًني  طبعت٘ ايػسن١
األزدْ ١ٝيًهتاب اإليهرت ْٞٚيف عُإ ضّٓ2015 ١
16ـ َعذِ املصاًشات اذتدٜج . ١ٝطبعت٘ داز ايٛفا ٤يًٓػس يف اإلضهٓدز١ٜ
عاّ ّ2015
 - 17فتح املتعاٍ يف َصاًح اذتدٜح ٚعًِ ايسداٍ
 - 18عاغٛزا ٤يف ض ٤ٛضٓ ١خامت األْبٝا ٤طبعت٘ داز ايٛفا ٤يًٓػس يف
اإلضهٓدز ١ٜعاّ ّ2015
 - 19ايٓفٝظ يف عًٌ اذتدٜح
 - 20ايطع ٞاذتجٝح يف ايتأيٝف بني شتتًف َٚػهٌ اذتدٜح ٚطبعت٘ داز
ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٖٓ1440 ١ـ ّ2018 /
 - 21زٚا٥ع اإلنً َٔ ٌٝضٓ ١ايبػري ايٓرٜس
- 22نفا ١ٜاألخٝاز يف زد غبٗات س ٍٛضٓ ١املدتاز.
 23ـ ايدز املص ٕٛيف ايسد عً ٢غب٘ س ٍٛسدٜح ايسض ٍٛ
- 24بغ ١ٝايابٝب َٔ ضٓ ١اذتبٝب ٚ طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٓ١
ٖ1440ـ ّ2018 /
25ـ ايطًطب ٌٝيف ايسد عً ٢غبٗات س ٍٛسدٜح خامت املسضًني
26ـ قس ٠ايع َٔ ٕٛٝضٓ ١املعص ّٛ
27ـ قبطات ْٛزاْ َٔ ١ٝضٓ ١خري ايرب. ١ٜ
ْ- 28فشات األشٖاز َٔ ضٓ ١املدتاز .
ْٛ- 29ز اهلد ٣يف أسادٜح ايٓيب اجملتب٢
ػريِ ايَّٓرِٜسِ 
 - 30ايطِّسَازُ املُِٓري َِٔ ضَُّٓ ِ١اي َب ِ
 - 31ايًُّ ِؤيُؤُ ا ِيَُهُِٓ َِٔ ٕٛضَُّٓ ِ١املَعِصُ ِّٛ
 - 32فَِٝضُ ايِعَالَِّّ فَِ ٢أسَادِِٜحِ خَِٝسِ األََْاِّ 
- 33قاف ايجُاز َٔ ضٓ ١املدتاز .
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- 34بغ ١ٝايسا٥د َٔ ضٓ ١خري ارتال٥ل .
ُْٛ - 35زُ ايِبََٝإِ َِٔ ضَُّٓ ِ١خَِٝسِ األََْاِّ 
ْٛ- 36ز ايٝكني يف أسادٜح خامت املسضًني
ْ- 37فح اياٝب َٔ ضٓ ١اذتبٝب .
- 38خصاٍ ايفاس ٠يف ض ٤ٛايطٓ ١ايعاس . ٠طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا
ضٖٓ1439 ١ـ ّ2017 /
- 39ايسقا٥ل يف ض ٤ٛخري ارتال٥ل .
- 40قصص ايطٓ " ١ياا٥ف ٚعرب" طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٓ١
ٖ1440ـ ّ2018 /
- 41املتٛاتس ٚاآلساد " دزاض ١تأص " ١ًٝٝط َهتب ١ايعبٝهإ .
- 42ادتاضٛع يف ض ٤ٛايطٓ ١ايٓب " ١ٜٛدزاض ١حتً "١ًٝٝط َهتب١
ايعبٝهإ .
َٛ- 43اقف ٚعرب َٔ ضٓ ١خري ايبػس طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٓ١
ٖ1440ـ ّ2019 /
- 44املعٛذات يف ض ٤ٛضٓ ١خامت ١ايسضاالت طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا
ضٖٓ1441 ١ـ ّ2019 /
- 45ايدزز ايطٓ ١ٝيف بٝإ ايطٓٔ املٓط ١ٝطبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا ضٓ١
ٖ1441ـ ّ2019 /
َٚ- 46ضات زَضاْ َٔ ١ٝضٓ ١خري ايرب  ١ٜطبعت٘ داز ْٛز يًٓػس يف أملاْٝا
ضٖٓ1441 ١ـ ّ2020 /
- 47تعبري ايسؤٚ ٣األسالّ يف ض ٤ٛضٓ ١خري األْاّ  طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس
يف أملاْٝا ضٖٓ1441 ١ـ ّ2020 /
- 48ذخري ٠اذتهُا َٔ ٤دٛاَع نًِ خامت األْبٝا  ٤طبعت٘ داز ْٛز يًٓػس
يف أملاْٝا ضٖٓ1441 ١ـ ّ2020 /
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