
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية 

 ادوذ الوْعْيدٍذس د.آهٌح هذوذ : االعن 

 01/00/0791ذاسٌخ الوٍالد:  

 اًثىالجٌظ:  

 هرضّجحالذالح االجرواعٍح:  

 الذٌاًح: هغلوح

 اللغح العشتٍحفً الشِادج العلوٍح: دكرْساٍ 

 اللقة العلوً : أعرار هغاعذ 

 سيرة العلميةال

 ٥٩٩١شِادج الثكالْسٌْط هي كلٍح الوأهْى الجاهعح/ قغن اللغح العشتٍح/ عام على داصلح  -

 جذا.جٍذ تذسجح 

اللغح العشتٍح هي الجاهعح االعالهٍح/ تغذاد تذسجح جٍذ جذا عام فً داصلح على شِادج الواجغرٍش  -

سشٍذ ّعٌْاى الشعالح )هشٌّاخ عثذ الشدوي تي تضسج اللغٌْح( تإششاف االعرار الذكرْس  ٥٩٩١

 عثذالشدوي العثٍذي.

اللغح العشتٍح /اخرصاص لغح ّتذسجح جٍذ هي الجاهعح فً داصلح على شِادج الذكرْساٍ  -

ّكاى عٌْاى االطشّدح ) الجِْد اللغٌْح عٌذ األثشي(  ٣٠٠٢الوغرٌصشٌح /كلٍح اَداب عام 

 تإششاف االعراد الذكرْس سشٍذ عثذ الشدوي العثٍذي.

 الوظائف التي اشغلتها

 كخثٍشٍ لغٌْح فً كلٍح العلْم الغٍاعٍَ / الجاهعح الوغرٌصشٌح. عولد -

 .٣٠٠٢عام تغذاد الوعلواخ فً اعذاد عولد تالرذسٌظ فً هعِذ  -

 .٣٠٠١ّصاسج الرشتٍح عام فً ذطٌْش ذذسٌظ اللغح العشتٍح فً هعِذ هذاضشج  -

ّفشّعِا لوعلوً الوشاسكح تفرخ دّساخ اثشائٍح ّذطٌْشٌح ّذأٍُلٍح فً هجاالخ اللغح العشتٍح  -

 .٣٠٠٢اللغح العشتٍح ّهذسعٍِا ّهششفٍِا ّهْظفً الذّلح عام 

 . ٣٠٠١ّ  ٣٠٠٢الوشاسكح فً هششّع ذقٌْن كرة اللغح العشتٍح للوشادل كافح عام  -

 

 



ّدرى عام  ٣٠٠١عام جاهعح تغذاد/ كلٍح الرشتٍح للثٌاخ/ قغن اللغح العشتٍح فً كرذسٌغٍح عولد  -

٣٠٠٩. 

 .٣٠٥٢الى عام  ٣٠٠٩ولذقٍح الثقافٍح العشاقٍح فً هالٍضٌا هٌز عام هْظفح إداسٌح فً ال -

 

 األبحاث العملية

ٍ ، دساعح ّذذقٍق ذن ٥٠٠٥الذٌي( الورْفى عٌح تي تذس ) هذوذ  ئالرعشٌة للوٌشفً سعالح  -

 هجلح كلٍح الرشتٍح األعاعٍح/ الجاهعح الوغرٌصشٌح.فً ًششٍ 

 هجلح الجاهعح االعالهٍح/ تغذاد.فً د ذن ًششٍ  ٢ ١ ٠الشتعً ّكراتَ ًظام الغشٌة الورْفى عٌح  -

 لغح شعش دغاى ّلغح القشإى الكشٌن.تٍي الرطْس الذاللً  -

 الصذاح.فً الوعشب  -

ذألٍف كراب االعرار الذكرْس الوشدْم سشٍذ عثذ الشدوي العثٍذي تعٌْاى )الجِْد اللغٌْح عٌذ  -

 الذكرْس سشٍذ عثذ الشدوي العثٍذي(.

 العشتٍح.اعن الرفضٍل فً  -

 الوْضْعاخ الٌذٌْح فً اسذشاف الضشب التً دٍاى االًذلغً . -

 الوغائل الٌذٌْح فً ًفخ الطٍة هي غصي االًذلظ  الطٍة للوقشي. -

 اللغات

 اللغة العربية  )ممتاز( -1

  اللغة االنكليزية )جيد( -2

 المهارات 

   .)وورد / اكسل / باوربوينت( Microsoft officeالعمل على  -1

 .  windows /internetاستخدام  -2

 كتب شكر

 ( كتاب شكر من رئيس الجامعة.2) -1

 ( كتاب شكر من الوزير.1) -2

 


