
 

 السيزة الذاتيت  
     

  بياناث شخصيت :
 

 االعــــــــــى  :  دكتٕس / يحًذ عثذ انغفاس عثذ انحًيذ انعًيشٖ .

  42/7/8421تاسيخ انًيالد : 

(  7/4/8478) ٔنّ يذج خذيح عاتقح تٕصاسج انتشتيح ٔانتعهيى يٍ  84/1/8411تاسيخ انتعييٍ :   

 

 المؤهالث العلميت : 
.  8478 –خايعح اعيٕط  –ٔتشتيح )سياضياخ ( كهيح انتشتيح  تكانٕسيٕط عهٕو -8  

. 8472 –خايعح االصْش  –دتهٕو خاص فٗ انتشتيح ٔعهى انُفظ ، كهيح انتشتيح  -4  

.  8418خايعح االعكُذسيح عاو  –ياخغتيش فٗ انتشتيح ) عهى َفظ تعهيًٗ ( كهيح انتشتيح  -1  

.  8414عيٍ شًظ عاو  –تعهيًٗ ( كهيح انتشتيح انفهغفح  فٗ انتشتيح ) عهى َفظ تٕساِ كد -2  

 

 التدرج الىظيفى : 
خايعح حهٕاٌ . –كهيح انتشتيح  –يذسط يغاعذ تقغى عهى انُفظ انتشتٕٖ   3/1/8414حتٗ  84/1/8411يٍ  -8  

خايعح حهٕاٌ .  –كهيح انتشتيح  –يذسط تقغى عهى انُفظ انتشتٕٖ   4/1/8414 يٍ -4  

اعاسج كًحاضش يغاعذ انٗ كهيح انتشتيح نهًعهًيٍ تظٕس ) عهطُح عًاٌ ( . 8/4/8441حتٗ  44/4/8444يٍ  -1  

.  84/1/8441حتٗ  8/7/8441انقياو تعًم عًيذ كهيح انتشتيح نهًعهًيٍ تظٕس ) عهطُح عًاٌ ( يٍ  -2  

خايعح حهٕاٌ .  –أعتار يغاعذ تقغى عهى انُفظ انتشتٕٖ تكهيح انتشتيح    81/8/8441يٍ  -3  

. 48/8/4002انقياو تعًم سئيظ قغى عهى انُفظ انتشتٕٖ تكهيح انتشتيح خايعح حهٕاٌ حتٗ   48/4/4001يٍ  -4  

تٗ تاسيخّ .حأعتار يغاعذ يتفشغ تقغى عهى انُفظ انتشتٕٖ كهيح انتشتيح خايعح حهٕاٌ  42/7/4001يٍ  -7  

 

 الخبزاث العلميت واالنشطت العلميت : 
 

انُفغيح ٔشاسك فٗ انعذيذ يٍ انًؤتًشاخ انتٗ تقٕو تٓا اندًعيح انًظشيح عضٕ تاندًعيح انًظشيح نهذساعاخ  -

 نهذساعاخ انُفغيح تانتعأٌ يع اندايعاخ انًختهفح .

 

شاسك فٗ االششاف عهٗ انعذيذ يٍ انشعائم انعهًيح .   -  

انًشاسكح فٗ أعًال االيتحاَاخ ٔنداٌ انكُتشٔل .  -  

شاف عهٗ ندُح األعش . انًشاسكح فٗ االَشطح االختًاعيح ٔاالش -  

خايعح حهٕاٌ .  –انًشاسكح فٗ تشايح انتأْيم انتشتٕٖ انتٗ تُفز فٗ كهيح انتشتيح  -  

خايعح حهٕاٌ .  –انًشاسكح فٗ انعذيذ يٍ انًؤتًشاخ انتٗ تُظًٓا كهيح انتشتيح  -  

 

 المقزراث الدراسيت التى قام بتدريسها : 
 

يقاييظ  –االختثاساخ انتحظيهيح  –انتشتٕٖ " َظشيح انقياط ياسٖ " االحظاء )أ( انذساعاخ انعهيا : انًقشس االخت

 انقذساخ انعقهيح األٔنيح . 

 

 )ب( يغتٕٖ انثكانٕسيٕط : 

يذخم عهى انُفظ . -  

االحظاء انتشتٕٖ . -  

انقياط ٔانتقٕيى  -  

عهى انُفظ انتعهيًٗ .  -  

انفشٔق انفشديح . -  

عهى َفظ انًُٕ .  -  



ى : االنتاج العلم  
خايعح حهٕاٌ " )دساعح تتثعيح ( ، انًؤتًش  –" دساعح تُثؤيح نًحكاخ انقثٕل ٔانتظُيف نطالب كهيح انتشتيح ( 8)

خايعح عيٍ شًظ ،  –انذٔنٗ انغاتع عشش نالحظاء ٔعهٕو انحاعة ٔتطثيقاتّ انعهًيح ، يشكض انحاعة انعهًٗ 

.  8444اتشيم  43انقاْشج   

" انًدهح انًظشيح عكُش عهٗ انتعهى االَغاَٗ نذٖ عيُح يٍ طالب كهيح انتشتيح  ( " أثش أًَاط انتعضيض عُذ4)

. 8444نهذساعاخ انُفغيح ، انعذد انثانث ، انقاْشج ، ديغًثش   

" انفشٔق فٗ عًاخ انقائذ انتشتٕٖ تيٍ انقياط انُفغٗ ٔاالختثاس انغٕعيٕيتشٖ " ، طحيفح انًكتثح ، انًدهذ ( 1)

.  8441ْشج ، أكتٕتش انخايظ ٔانعششٌٔ ، انقا  

،  81( " انشضا عٍ انتخظض ٔعالقتّ تثعض انًتغيشاخ " ، انًدهح انًظشيح نهذساعاخ انُفغيح ، انعذد2)

.  8443انقاْشج ، عثتًثش   

( " االتداِ َحٕ تعهيى ٔسعايح غيش انعادييٍ دساعيا " يدهح دساعاخ تشتٕيح ٔاختًاعيح )تشتيح حهٕاٌ ( انًدهذ 3)

.  8444عثتًثش ٔديغًثش  –د انثانث ٔانشاتع انعذ –انثاَٗ   

( " أثش تفاعم ًَٕرج انتذسيظ ٔاالعهٕب انًعشفٗ فٗ ًَٕ يغتٕٖ انتحظيم انذساعٗ نذٖ تالييز انًشحهح 4)

انكتاب انثاَٗ ،  –انًدهذ انعاشش  –االعذاديح فٗ انذساعاخ االختًاعيح " اندًعيح انًظشيح نتكُٕنٕخيا انتعهيى 

. 4000ستيع   

تحث يشخعٗ يقذو نهخذيح انعهًيح انذائًح .  –انحذيثح فٗ انتعهى انهغٕٖ االتداْاخ  (7)  

 

 تأليف الكتب : 
 شاسك فٗ تأنيف انعذيذ يٍ انًؤنفاخ ْٔٗ : 

عيكهٕخيح انًُٕ . -8  

عهى انُفظ انتعهيًٗ . -4  

عهى انُفظ انفاسق . -1  

االحظاء انٕطفٗ . -2  

يذخم انعهٕو انغهٕكيح .  -3  

. 8خيح تعهى عيكهٕ -4  

.  4عيكهٕخيح تعهى  -7  

 

  08884400434يحًٕل :                                                         88/4/4083تحشيشا فٗ : 

 

 


