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  CV   السيرة الذاتية 

 -البيبنبت الشخصية:

 حغىى شزي هاشن ههذٌ -االعن:

 5/8/9977/ الكشادج الششلُح   تغذاد الوُالد :هحل وذاسَخ 

 أًثً -الجٌظ:

 عشتُح. -عشالُح -الجٌغُح والمىهُح:

 هغلوح. -الذَاًح:

 االًكلُضَح –اللغاخ الرٍ َرمٌها : العشتُح 

 فُضَاءعلىم : الرـخـصــص العام

 علن الوىاد . : الرخصص الذلُك

 ذذسَغُح فٍ الجاهعح. -الىظُفح:

 . هذسط -الذسجح العلوُح :

 لغن الفُضَاء -اتي الهُثن-كلُح الرشتُح للعلىم الصشفح –جاهعح تغذاد  -عٌىاى العول :

 اوال:المؤهالت العلمية

 الجاهعح                       الكلُح                                    الراسَخ                    الشهادج  

  9999-9998 اتي الهُثن                 -تكالىسَىط                 تغذاد                  كلُح الرشتُح

 9090-9009 اتي الهُثن                  -لرشتُحهاجغرُش                    تغذاد                 كلُح ا

  9095-9092 اتي الهُثن                   -دكرىساٍ                    تغذاد                  كلُح الرشتُح

  

 ثانيا:التدرج الوظيفي 

 الذسجح العلوُح          الجاهعح                      الكلُح                                     الراسَخ   

 62/2/9090اتي الهُثن              -هذسط هغاعذ            تغذاد                       كلُح الرشتُح

 91/2/9095اتي الهُثن                -لُح الرشتُحهذسط                     تغذاد                     ك
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 :االنشطة العلمية ثبلثب

 .9091-9095 ذكلُف للعول فٍ الوخرثش الخذهٍ )هخرثش الفُضَاء الورمذم( -9

  طالب( 90عذد هشاسَع الرخشج لطلثح الغٌح الوٌرهُح الرٍ أششف علُها : ) -9

 (9عذد الىسػ و الٌذواخ و الحلماخ الرٍ شاسن فُها داخل العشاق :)  -3

 تحس( 93عذد الثحىز الوٌشىسج فٍ هجالخ و هؤذوشاخ داخل العشاق :)  -2

 تحىز( 91عذد الثحىز الوٌشىسج فٍ هجالخ و هؤذوشاخ و خاسج العشاق:)  -5

 ىشهادج(.   99عذد الشهاداخ الرمذَشَح داخل العشاق :) -1

 .(ىشهادج 99الشهاداخ الرمذَشَح خاسج العشاق:) عذد  -7

 (لجٌح 99 )عذد اللجاى الرٍ شاسن تعضىَرها داخل وصاسج الرعلُن العالٍ: -9

 فمظ( 9عذد كرة الشكش و الرمذَش هي الىصَش : ) -90

 فمظ( 9عذد كرة الشكش و الرمذَش هي سئُظ الجاهعح )  -99

 فمظ( 92سئُظ الجاهعح ) هغاعذ عذد كرة الشكش و الرمذَش هي  -99

 فمظ(97عذد كرة الشكش و الرمذَشهي العوُذ )  -93

 دوساخ( 1عذد دوساخ ذعلُن هغروش ) -92

 ًشاط( 91أعذاد الوغاهواخ  فٍ خذهح الوجروع )ًشاطاخ الصفُح( : ) -95

 فمظ( 9عذد الشعائل و األطاسَح الرٍ ًالشها : ) -91

 فمظ( 90:)  العشاق عذد الوؤذوشاخ الرٍ شاسن فُها داخل -97

 فمظ( 2:)  عذد الوؤذوشاخ الرٍ شاسن فُها خاسج العشاق -98

 هادج(7عذد الوىاد الذساعُح الرٍ لام ترذسَغها فٍ الذساعاخ األولُح :)  -99

 هششف هخرثش دساعاخ علُا -90

 

 . /الذراسبت االولية المىاد التي تم تذريسهب

 كهشتائُح للوشحلح الثاًُح )عولٍ( . -9

 الكرشوى للوشحلح الثالثح )عولٍ( . -9

 رسَح للوشحلح الثالثح )عولٍ( -3

 عولٍ(.ًظشٌ +اجهضج للوشحلح الشاتعح ) -3

 هادج الكهشتائُح  للوشحلح االولً )ًظشٌ(. -2

 النانوعضو جمعية : سبدسب:عضىية الهيئبت العلمية والمحلية والذولية

 

 الفُضَاء الحاعىب االًرشًُداالھتمبمبت  :

 


