
 

 

 

 

 

 

 

 انظٛزِ انذارّٛ
 

 

 

 

       االَصبر٘ يٓذ٘ صجب عجذ انٓبد٘ : ـى ـــــــــاالطــ

  23/11/1977: ربرٚخ انًٛـالد 

 يزشٔجخ انحبنخ انشٔجٛخ :

  3   ذد األٔالد  :ــعـــ

 يظهًخ  :   انذٚـــــــــــبَخ

     يذرص يظبعذ:         صــانزـخـص

 صٛذالَٛخ:       ّ ــــــانٕظٛف

      يذرص يظبعذ انعهًٛخ : انذرجخ

            كهٛخ انصٛذنخ /جبيعخ ثغذاد:     عُٕاٌ انعًم

      07719445452انعًم   :    ْبرف

 07714445452:        انٓبرف انُقبل

كززَٔٙ انجزٚذ إالن sabahadee77@yahoo.com 

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًٛخ  

 

 يخالتار ة ـــالكلي الجامعة الذرجة العلمية

 ثكبنٕرٕٚص

 

 1/7/2000 انصٛذنخ ثغذاد

 21/5/2006 انصٛذنخ ثغذاد انًبجظزٛز

 ِانذكزٕرا

 

   

    أخزٖ

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 صبَٛبً : انزذرط انٕظٛفٙ . 

 

 صبنضبً : انزذرٚض انجبيعٙ . 

 الً -من الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

 نحذاال25/11/2001ٌ ثغذاد كهٛخ انصٛذنخ /قظى انصٛذالَٛبد 1

 كهٛخ ثغذاد نهصٛذنخ/ يخزجزانصٛذنخ  2 بنٕقذ انحبنٙنحذاالَ

 انحٛبرٛخ

 2/2015-10/2014 جبيعخ خبصخ

 كهٛخ انزافذٍٚ /قظى انصٛذنخ يخزجز 3

 انصٛذنخ انزكُهٕجٛخ

 6/2015-3/2015 جبيعخ انزافذٍٚ/جبيعخ خبصخ

 كهٛخ انزافذٍٚ /قظى انصٛذنخ يخزجز 4

 انصٛذنخ انحٛبرٛخ

 2/2016-10/2015 جبيعخ خبصخجبيعخ انزافذٍٚ/

 كهٛخ االطزاء/قظى انصٛذنخ يخزجز  5

 انصٛذنخ انحٛبرٛخ

 2/2017-10/2016 جبيعخ االطزاء/جبيعخ خبصخ

 

 

 الً -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 /دائزح صحخ انٛزيٕكانٛزيٕك انزعهًٛٙيظزشفٗ  صٛذالَٛخ طزٚزٚخ 1

 انطجٛخ

25/11/2000-

25/11/2001 

 (فُٙ)يعٛذح 2

 صٛذالَٛخ()

-25/11/2001 خ/جبيعخ ثغذادكهٛخ انصٛذن

12/3/2006 

 نحذ االٌ 9/11/2006 كهٛخ انصٛذنخ/جبيعخ ثغذاد يذرص يظبعذ 3



 

 

 

 

 

 

 

 راثعبً : انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب. 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانقظ د

 2001 صٛذنخ صُبعٛخ  انصٛذالَٛبد 1

 2006 ركُهٕجٛخ صٛذنخ  انصٛذالَٛبد 2

 حٛبرٛخصٛذنخ  انصٛذالَٛبد 3

 نخ فٛشٚبٔٚخ

 نحذاالٌ 2007

 نحذاالٌ 2007 حظبثبد صٛذالَٛخ انصٛذالَٛبد 4

 

 :انزٙ أشزف عهٛٓب( انزطبئم  ،االطبرٚح  )خبيظبً:  

 انظُــخ ىـــانقظ خزطبنان األطزٔحخ  أٔ  اطى د

1    

 

 

 شبرك فٛٓب.انزٙ انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبً:  

 َٕع انًشبركخ  ْبيكبٌ أَعقبد خ ــانظُ عُٕاٌ ان د

) ثحش / ثٕطزز 

 حضٕر(

يؤرًز جبيعخ ثغذاد /كهٛخ  1

 انصٛذنخ

 يبدٚخ ٔعهًٛخ جبيعخ ثغذاد / انصٛذنخ 2002

/كهٛخ يؤرًز جبيعخ ثغذاد 2

 انصٛذنّ     

 يبدٚخ ٔعهًٛخ جبيعخ ثغذاد / انصٛذنخ 2008

ٛخ يؤرًز جبيعخ ثغذاد/كه 3

 انصٛذنّ

 يبدّٚ ٔعهًّٛ خجبيعخ ثغذاد/ انصٛذن 2009

انًؤرًز انضبيٍ/انٕٛثٛم  4

انًبطٙ                                        

 ثًُبطجخ

 يبدّٚ ٔعهًّٛ خنصٛذنجبيعخ ثغذاد/ا 2011

 حضٕر خجبيعخ ثغذاد/انصٛذن 2013 يؤرًز انصٛذنخ انظزٚزٚخ 5

 يبدٚخ ٔعهًٛخ خجبيعخ ثغذاد/انصٛذن 2015 َذٔح قظى انصٛذالَٛبد 6

 االطزخذاو غٛز انًُطقٙ  7

 نهذٔاء

 حضٕر خجبيعخ ثغذاد/انصٛذن 2016



 

 

 

 

 

 

 

 حضٕر خجبيعخ ثغذاد/انصٛذن 2016 جٕدح انجحٕس انعهًٛخ 8

 انًؤرًز انعهًٙ االٔل نطهجخ 9

 انذراطبد انعهٛب

 حضٕر خجبيعخ ثغذاد/انصٛذن 2016

 

 

 

 . خزٖ االطبثعب : األَشطخ انعهًٛخ  

 خبرط انكهٛخ داخم انكهٛخ

  206انًشبركخ فٙ دٔررٙ انزبْٛم انززثٕ٘ ثحش يشززك يع اطبرذح انكهٛخ

 (22/10/2015) 180ٔانهغخ انعزثٛخ

انًشبركخ فٙ دٔرح ))رذرٚت انهجبٌ    ثحش يُفزد 

 5/5/2016االيزحبَٛخ(( 

  خًظخ طُٕادعضٕ نجُخ ايزحبَٛخ نًذح 

 ٔنخ عٍ يعبدنخؤنًظعضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ ا

 (2015-2014)شٓبدح كهٛخ اثٍ حٛبٌ نهصٛذنخ 

 

 يعبدنخ انشٓبدح/يخزجز انصٛذنّ انزكُهٕجٛخ نًذح

 نحذ االٌ( 2012)ارثعخ طُٕاد

 

 االشزاف عهٗ ثحٕس انزخزط نهًزحهخ انخبيظخ 

 ثحضٍٛ نكم طُخ

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٔ رطٕٚز جزًع صبيُب: انًشزٔعبد انجحضٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانً 

 . انزعهٛى

 انظُخ انُشز يحم أطى انجحش د

انًجهخانعزاقٛخ نهعهٕو  رحضٛز االسصزٔيبٚظٍٛ كًعهق فًٕ٘ 1

 انصٛذالَٛخ 

2012 

انجحش فٙ انعٕايم انًؤصزح عهٗ صجبد قطزح انعٍٛ  2

 كبرٛفهٕكظبطٍٛ

 

 

 ا

يجهخ كزثالء نهعهٕو 

 انصٛذالَٛخ

2015 

3    

4    

 

 .ٛئبد انعهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ انٓعضٕٚخ  :ربطعب 

      

     

 ٔ شٓبداد انزقذٚز. انجٕائش كزت انشكز ، عبشزاً:  

 

 

انجبئشح أٔ شٓبدح  كزبة انشكز أٔ د

 انزقذٚز

 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

  1)انهجُخ االيزحبَٛخ(ف كزبة شكز 1

 االٔل

 2009-2008 جبيعخ ثغذاد /كهٛخ انصٛذنخ

 2009-2008 جبيعخ ثغذاد /كهٛخ انصٛذنخ 2ف )انهجُخ االيزحبَٛخ(كزبة شكز 2

 2010-2009 جبيعخ ثغذاد /كهٛخ انصٛذنخ 2+1(ف كزبة شكز)انهجُخ االيزحبَٛخ 3

انطت/يكزت جبيعخ ثغذاد /كهٛخ ا كزبة شكز ٔ رقذٚز 4

 انظٛذ انعًٛذ

13/1/2013 

ٔسارح انزعهٛى انعبنٙ ٔانجحش  كزبة شكز ٔ رقذٚز 5

 انعهًٙ

16/2/2014 

 18/8/2016 يكزت انظٛذ رئٛض انٕسراء شكز ٔ رقذٚز كزبة 6



 

 

 

 

 

 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: حادي عشر 

 

 

 طُخ انُشز أطى انكزبة د

  ال ٕٚجذ 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 بد .ــصبَٙ عشز :انهغ 

 انعزثٛخ             

 االَكهٛشٚخ             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحىظة : يتم تسليم نسخة علً  


