انظٛزِ انذارّٛ

االطــــــــــــى  :طٓٗ عًبل يٕنٕد
ربرٚخ انًٛـالد 6148-61-61 :
انحبنخ انشٔعٛخ  :اعشة
عـــــذد األٔالد  :ثال
انذٚـــــــــــبَخ  :يظهًخ

انزـخـصــض  :ادارح االعًبل -ادارح االَزبط ٔانعًهٛبد
انٕظٛفــــــّ

 :رذرٚظٛخ

انذرعخ انعهًٛخ  :يذرص يظبعذ
عُٕاٌ انعًم  :قظى ادارح االعًبل – كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد – عبيعخ ثغذاد
ْبرف انعًم :

ثال

انٓبرف انُقبل 0770363584 :
انجزٚذ إالنكززَٔsuhaj2012 @yahoo.com ٙ

أٔالً  :انًؤْالد انعهًٛخ .
انذرعخ انعهًٛخ

انغٓخ انًبَحخ

انزبرٚخ

انجكبنٕرٕٚص

عبيعخ ثغذاد-االدارح ٔاالقزصبد

2010

انًبعظزٛز

عبيعخ ثغذاد-االدارح ٔاالقزصبد

1168

ذ
ذ

صبَٛب ً  :انزذرط انٕظٛف. ٙ
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

و .يالحع

االدارح ٔاالقزصبد – انعًبدح

1161

2

يذرص يظبعذ

االعًبل
ادارح
انعهٛبانعهٛب

 1168نحذ االٌ

3

صبنضب ً  :انزذرٚض انغبيع. ٙ
د
1

انغٓخ (انًعٓذ  /انكهٛخ)
االدارح ٔاالقزصبد

انغبيعخ
عبيعخ ثغذاد

انفززح يٍ  -انٗ
 – 1168نحذ االٌ

2

راثعب ً  :انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب.
ت ذ

املـــــادة ذ

القدـــم ذ

الدنـــــة ذ

6

انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ

يجبدئ ادارح االعًبل

1168

1

ادارح االعًبل ٔ رقُٛبد يعهٕيبرٛخ

قزاراد

1162

3

ادارح االعًبل ٔرقُٛبد يعهٕيبرٛخ
ٔانًحبطجخ
ادارح االعًبل

ادارح االيذاداد

1162

ادارح انغٕدح ٔانجٛئخ

1161- 1161

2

ادارح االعًبل

ادارحاالَزبط ٔانعًهٛبد

1161 -1164

1

ادارح االعًبل

ادارح انًشبرٚع

1161

8

خبيظبً ( :االطبرٚح  ،انزطبئم ) انز ٙأشزف عهٓٛب :الٕٚعذ
ت ذ

القدـــم ذ

اسمذاألصروحةذذأوذذالرسالة ذ

الدنــة ذ

1
2

طبدطبً :انًؤرًزاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ انز ٙشبرك فٓٛب.
ت ذ

العنوانذ ذ

الدنــةذ ذ

مكانذأنعقادها ذ

نوعذاملشاركةذ ذ
(ذحبثذ/ذ

طبثعب  :األَشطخ انعهًٛخ االخزٖ .
داخم انكهٛخ

بوسرتذحضور) ذ
خبرط
انكهٛخ

نغُخ انزحز٘ عٍ انغش االنكززَٔ1162 ٙ
نغُخ حظٕر االطبرذح يٍ 1161 - 1162
نغُخ رٕحٛذ ْٛكهخ انجحش انعهً1168 ٙ
نظ
نغُخ شزاء ٔرذَ ٙيظزٕٖ يشبرٚع ثحٕس نهزخزط نطهجخ انجكهٕرٕٚص
نغُخ انقجٕل انًظبئ1168 ٙ
1168
نغُخ حفم انزخزط انًزكش٘ 1164- 1162
نغُخ اعذاد حفم انزخزط 1162
نغُخ رذقٛق اضبثٛز انظبدح انزذرٚظ ٍٛنشغم يُصت عًٛذ انكهٛخ 1162
نغُخ ارالف االخزبو 1162
نغُخ رصحٛح انذفبرز االيزحبَٛخ نًعبنغخ ٔضع انطهجخ 1162
نغُخ اَغبس يزحف انكهٛخ
نغُخ اطزقجبل انزصُٛف انٕطُ ٙنغٕدح انغبيعبد انعزاقٛخ 1162
نغُخ اعذاد كزت خبص ثبنكهٛخ نهذراطبد االٔنٛخ ٔانعهٛب

نغُخ رذقٛق طبعبد انُصبة1161
نغُخ االيزحبَٛخ انًزكشٚخ1164
نغُخ اطزقجبل طهجخ انكهٛبد االْهٛخ 1161
نغُخ ايزحبَٛخ ف ٙانقظى 1161

ثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذأوذتطوورذالًعلومذ.
ت

حملذالنشر

أسمذاليحث

الدنة

اليوجد

1

تاسعا:ذعضووةذاهلوىاتذالعلموةذاحمللوةذوالدولوةذ.
عبشزاً :كزت انشكز  ،انغٕائش ٔ شٓبداد انزقذٚز.
ت ذ
6

كًابذالشكرذأوذ
 21كزبة شكز

اجلهةذاملاحنة ذ
عًبدح كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

انكزت انًؤنفخ أٔ انًززعًخ.
حبدٖ عشز :
اجلائزةذأوذشهادةذ
ت

الًقدور ذ

أطى انكزبة

صبَ ٙعشز :انهغــبد .
 انهغخ انعزثٛخ
 االَكهٛشٚخ

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

الدنة ذ
- 1161
1161

طُخ
انُشز

