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 الخبشاث العلوٍت 

 6002 –  حخى اَى 

 جاهعت الولك سعىد –بكلٍت اللغاث والخشجوت  هحاضشة فً قسن اللغت اإلًجلٍزٌت والخشجوت

 6002 –  حخى اَى 

  األكادٌوٍت واإلداسٌت الخطىٌشٌت الشخصٍت ولالسخشاساث هسخشاس هعخوذ فً هٌهج بٍشكواى العالوً 

 06  /6002 – 4/6004 

 والبشاهجً الوؤسسً لالعخواد والخأهل الجىدة حأسٍس هششوع هشاجع خاسجً للسٌت الخحضٍشٌت لجاهعت األهٍشة ًىسة بٌج عبذالشحوي ضوي

 بالخعاوى هع هعهذ الولك عبذهللا للبحىد والذساساث االسخشاسٌت

 6006 – 6002  

 جاهعت الولك سعىد  -هؤسست وهششفت هشكز االخخباساث العالوٍت 

  6006صٍف 

 سئٍست البشًاهج الخذسٌبً لخأهٍل الوىظفٍي الجذد بجاهعت الولك سعىد )بشًاهج اللغت اإلًجلٍزٌت(

 6000 – 6002  

 جاهعت الولك سعىد  –سئٍست قسن وحذة اللغاث بكلٍت اللغاث والخشجوت 

 6002 – 6002  

  جاهعت الولك سعىد  –سئٍست وحذة الجىدة واالعخواد األكادٌوً بكلٍت اللغاث والخشجوت 

 6006 – 6002 

 جاهعت الولك سعىد –أسخار هخعاوى هع كلٍت اللغاث والخشجوت 

 الوؤهالث العلوٍت 

 0222- 6004 

 جاهعت الولك سعىد -بكلٍت اَداب  هاجسخٍش اَداب فً اللغىٌاث الخطبٍقٍت هي قسن اللغت اإلًجلٍزٌت وآدابها

 0222 – 0221 

 سعىد الولك جاهعت - اَداب بكلٍت وآدابها اإلًجلٍزٌت اللغت قسن بكالىسٌس  اَداب فً اللغت اإلًجلٍزٌت حخصص لغىٌاث حطبٍقٍت هي
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 عضىٌت اللجاى األكادٌوٍت

 بعلٍشت للبٌاث الجاهعٍت الذساساث بوشكز السٌىي للخقشٌش الفشعٍت اللجٌت عضى و والشجوت اللغاث بكلٍت السٌىي الخقشٌش لجٌت عضى 

 .6001 وحخى 6002 عام هٌز

 6001 عام فً بعلٍشت للبٌاث الجاهعٍت الذساساث لوشكز السٌىي للخقشٌش الشئٍسٍت اللجٌت عضى. 

 6002 عام فً والخشجوت اللغاث بكلٍت األكادٌوً واالعخواد الجىدة ضواى لجٌت ضىع. 

 6002 وحخى 6001 عام هٌز بعلٍشت للبٌاث الجاهعٍت الذساساث بوشكز األكادٌوً واالعخواد الجىدة لضواى الفشعٍت اللجٌت عضى. 

 6001 عام فً بعلٍشت للبٌاث الجاهعٍت الذساساث بوشكز الوؤسسً للخقٍٍن الفشعٍت اللجٌت عضى. 

 6002 وحخى 6001 عام هٌز والخشجوت اللغاث بكلٍت الجىدة وحذة على الوششفت. 

 6002 وحخى 6001 عام هٌز والجىدة للخطىٌش الوشكز لىكالت العاهت اللجٌت عضى. 

 6000 أبشٌل وحخى 6000 عام ٌىلٍى هٌز بعلٍشت للبٌاث الجاهعٍت الذساساث لوشكز االسخشاحٍجٍت الخطت إعذاد لجٌت عضى. 

 اَى وحخى 6000 عام هٌز والخشجوت اللغاث بكلٍت األكادٌوً اإلسشاد لجٌت عضى. 

 6002 وحخى 6000 عام هٌز والخشجوت اللغاث بكلٍت اللغاث بىحذة الٌهائٍت االخخباساث لجٌت عضى. 

 6002 وحخى 6000 عام هٌز والخشجوت اللغاث بكلٍت الشخصٍت الوقابالث لجٌت عضى. 

 6002 عام فً والخشجوت اللغاث بكلٍت اللغاث وحذة هٍكلت إعادة لجٌت عضى. 

 6004 وحخى 6002 عام هٌز سعىد الولك بجاهعت والخشجوت اللغاث بكلٍت العالوٍت االخخباساث لوشاكز العلٍا اإلششافٍت اللجٌت عضى. 

 6002 عام فً سعىد الولك بجاهعت والخشجوت اللغاث بكلٍت الٌهائٍت االخخباساث لجٌت عضى. 

 6002 وحخى 6002 عام هٌز سعىد الولك بجاهعت والخشجوت اللغاث بكلٍت تٍعوخجولا تكاششلا تٌجل سئٍست. 

 ىَا ىخحو 6060 ماع زٌه توجشخلاو ثاغللا تٍلكب تٍعوخجولا ثاقالعلا ةذحو تسٍئس. 

 

 والوجالس الجوعٍاث عضىٌت  

 والخشجوت للغاث السعىدٌت العلوٍت الجوعٍت عضى 

  ًٌعضى الوجلس الشبابً االسخشاسي لوششوع سالم للخىاصل الحضاسي بوشكز الولك عبذالعزٌز للحىاس الىط 

 


