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  اننٛـح انؾاتٛخ 

 ـ االمى انـثبػٙ ٔانهقت : امبٔؿ ػجؼ انضنٍٛ ػجؼ اننبػِ دمحم انؼُق٘ 

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ–كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  -ػُٕاٌ انؼًم: ربيؼخ ثغؼاػ

  dr_asawer@yahoo.comاًٚٛم: 

 ـ انشٓبػح :. 

 1111ع ـ كهٛخ االػاة ـ ربيؼخ ثغؼاػ / يبرنتٛـ ػهى االرتًب -1

 2002ػكتٕؿاِ ػهى ارتًبع ـ كهٛخ االػاة  ـ ربيؼخ ثغؼاػ /  -2

  

  انهقت انؼهًٙ :.    

 0222مدرس مساعد ................... -1

 0222...........................مدرس  -0
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  غصص :.ػهى االرتًبع ـ انت

 2000/  21/5ـ تبؿٚظ انتؼٍٛٛ :. 

 ػضٕٚخ انًُظًبد انًزتًغ انًؼَٙ :. 

 ـ ػضٕ يُظًخ ٔاػ٘ انـافؼٍٚ نضقٕق االَنبٌ  1
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 ـ ػضٕ يُظًخ يكبفضخ انتهٕث انجٛئٙ ٔانتصضـ فٙ انؼـاق  2

 انًؤتًـاد ٔانُؼٔاد :. 

 انُؼٔاد:

كهٛدددخ انتـثٛدددخ  –/ ربيؼدددخ ثغدددؼاػ 2001انُدددؼٔح انؼهًٛدددخ نهًزتًدددغ انًدددؼَٙ    -1

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ  -نهجُبد

كهٛددخ انتـثٛددخ  –/ ربيؼددخ ثغددؼاػ 2011َددؼٔح الاالؿدددبػ ٔانتٕػٛددخ نه(بنجددبد    -2

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ -نهجُبد

/ ربيؼدخ 2012َؼٔح الػهٕو االمـح ٔيت(هجبد انًزتًغ انؼـاقٙ انًؼبصدـ    -3

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ -كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد –ثغؼاػ 

كهٛخ انتـثٛدخ  –/ ربيؼخ ثغؼاػ 2012َؼٔح الانًغؼؿاد ٔانًؤحـاد انؼقهٛخ     -4

 خنهجُبد قنى انغؼيخ االرتًبػٛ

 –/ ربيؼدخ ثغدؼاػ  2012َؼٔح الانًُدبْذ انضؼٚخدخ ثدٍٛ انُظـٚدخ ٔانت(جٛد      -5

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ -كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد

/ ربيؼدخ 2012َؼٔح الػهٕو االمـح ٔيت(هجبد انًزتًدغ انؼـاقدٙ انًؼبصدـ   -6

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ -كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد –ثغؼاػ 

     كهٛخ انتـثٛدخ  –/ ربيؼخ ثغؼاػ 2012َؼٔح الانًغؼؿاد ٔانًؤحـاد انؼقهٛخ     -2

 نهجُبد قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ

 –/ ربيؼخ ثغدؼاػ 2014َؼٔح الػٔؿ االمـح فٙ انًزتًغ انؼـاقٙ انضؼٚج   -8

 قنى االقتصبػ انًُقنٙ -كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد

/ ربيؼددخ 2015خ  َددؼٔح الان(لٕنددخ انؼـاقٛددخ ٔيتغٛددـاد انجٛئددخ االرتًبػٛدد -1

 قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ -كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  ثغؼاػ 

ربيؼخ  2012َؼٔح الانؼقٕثخ ٔاحـْب فٙ انضؼ يٍ اننهٕك االرـايٙ   -10

 يـكق اصٛبء انتـاث انؼهًٙ انؼـثٙ –ثغؼاػ 



َدددؼٔح الثبنؼًدددم االرتًدددبػٙ ٚتؼدددقف االيدددٍ االَندددبَٙ  قندددى انغؼيدددخ  -11

 2011ربيؼخ ثغؼاػ  –االرتًبػٛخ 

    

 :ٔٔؿه انؼًم انًؤتًـاد

 2001يؤتًـ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد / فُؼق اننؼٚـ   -1

 2010انًؤتًـ اننُٕ٘ انتبمغ نهغخ ٔانتـرًخ / كهٛخ انتـثٛخ  -2

 2012انًؤتًـ انؼهًٙ االٔل نهغؼيخ االرتًبػٛخ  -3

 / ؿئبمخ ربيؼخ ثغؼاػ 2012يٓـربٌ الػٍٛ ثغؼاػ   -4

انًزتًدددغ انؼـاقدددٙ ثؼدددؼ ػدددبو يدددؤتًـ الاػدددبػح ثُدددبء انقدددٛى االرتًبػٛدددخ فدددٙ  -5

 2013 ربيؼخ ٔامط كهٛخ االػاة  2003

يدددؤتًـال انجٛئدددخ ٔانتًُٛدددخ انًندددتؼايخ  فدددٙ انؼدددـاق ثدددٍٛ انٕاقدددغ ٔان(ًدددٕس   -6

 كهٛخ انتـثٛخ اثٍ ؿدؼ نهؼهٕو االَنبَٛخ  -/ ربيؼخ ثغؼاػ 2014

                                                                   2014/  5يؤتًـ ربيؼخ ٔامط انتكلٛـ ػـقهخ ت(ٕؿ ٔتشٕٚخ يؼـفخ  -2

 –/ربيؼدخ ٔامدط 2014يؤتًـال انتكلٛدـ ػـقهدخ ت(دٕؿ  ٔ تشدّٕٚ يؼـفدخ     -8

 كهٛخ االػاة

يددؤتًـ الانؼُدد  فدددٙ انؼددـاق ٔتلحٛـاتددّ انتـثٕٚدددخ ٔانُلنددٛخ ٔاالرتًبػٛدددخ    -1

يـكددق انجضددٕث انتـثٕٚددّ ٔانُلنددٛخ ثبنتؼددبٌٔ يددغ  -/ ربيؼددخ ثغددؼاػ  2014

 ؼخ انؼـاقٛخ ٔربيؼخ مبيـاءانزبي

/  2014يدددؤتًـ الانُدددقٔس ٔانتٓزٛدددـ ٔاحبؿًْدددب االقتصدددبػٚخ ٔاالرتًبػٛدددخ   -10

 فُؼق ػشتبؿ دٛـاتٌٕ  –ٔفاؿح انؼًم ٔانشؤٌٔ االرتًبػٛخ 

انًـكدددق انددٕلُٙ نهؼؿامدددبد  2012يددؤتًـ ال انؼهددى فدددٙ عؼيددخ انًزتًددغ     -11

 ٔفاؿح انؼًم ٔانشؤٌٔ االرتًبػٛخ –ٔانجضٕث 

ربيؼخ ثغؼاػ ال  –كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  –ٔؿدخ ػًم نقنى انغؼيخ االرتًبػٛخ  -12

 2012انًشكالد اننهٕكٛخ فٙ انٕمط انزبيؼٙ   

انًددؤتًـ انؼهًددٙ انـاثددغ ربيؼددخ ثغددؼاػ ال انًشددكالد االرتًبػٛددخ فددٙ انًُددبل   -13

  2018انًتلحـح ثبنُقاع /صبنخ انؼـاق 



 –كهٛخ انتـثٛدخ نهجُدبد  –بػٛخ انًؤتًـ انؼهًٙ انغبيل نقنى انغؼيخ االرتً  -14

االددكبنٛبد –ربيؼخ ثغؼاػ ثؼُدٕاٌ ال انتلْٛدم انًزتًؼدٙ ٔثُدبء انؼٔندخ فدٙ انؼدـاق 

 2011ٔانغٛبؿاد  

 2011ٔؿدخ ػًم ثؼُٕاٌ ال انؼًم االرتًبػٙ ٔتضؼٚبد انجٛئخ فٙ انؼـاق   -15

  

 :.انًُبصت االػاؿٚخ 

 2012/  3           ؿئٛل قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ فٙ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد 

 

 كتت انشكـ ٔانتقؼٚـ 

 2013/  3/ انتـثٛخ نهجُبد كهٛخ دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح     -1

  2013/  3/  21دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ االػاة ربيؼخ ٔامط     -2

 2014/  5/  14دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ االػاة ربيؼخ ٔامط     -3

/  4/  2اثددٍ انـدددؼ دددكـ ٔتقددؼٚـ ػًددبػح كهٛددخ انتـثٛددخ نهؼهددٕو االَنددبَٛخ    -4

2014 

 2014/  2/ 24دكـ ٔتقؼٚـ ٔفٚـ انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجضج انؼهًٙ    -5

  23/11/2015 ربيؼخ ثغؼاػ-دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  -6

  12/10/2015 ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -2

  2/6/2016 ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -8

 31/11/2016 ربيؼخ ثغؼاػ-دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -1

  8/8/2016ػاة ربيؼخ ثغؼاػ  دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ اال -10

 15/10/2016دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ االػاة ربيؼخ ثغؼاػ  -11

  12/12/2012دكـ ٔتقؼٚـ ٔفٚـ انؼًم ٔانشؤٌٔ االرتًبػٛخ  -12

 11/12/2012ربيؼخ ثغؼاػ -انتـثٛخ نهجُبددكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ  -13

 11/2/2018ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -14

 15/3/2018ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -15

 31/12/2018ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -16

 2/12/2018ربيؼخ ثغؼاػ -نهجُبددكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ  -12

 25/1/2011ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -18



 2/10/2011ربيؼخ ثغؼاػ -دكـ ٔتقؼٚـ ػًبػح كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -11

  

  

 

 

 ػضٕٚخ انهزبٌ :. 

 2011ػضٕ نزُخ يشتـٚبد  -1

 2012ـ  2011ػضٕٚخ نزُخ انؼؿامبد انؼهٛب  -2

 االٌانٗ 2012   نؼهًٛخ فٙ قنى انغؼيخ االرتًبػٛخ ػضٕٚخ انهزُخ ا -3

 االٌ انٗ  2014انؼائًٛخانـمبئم ٔااللبؿٚش ٔمـقخ خ امتالل ػضٕٚخ نزُ -4

 انٗ اال2014ٌػضٕٚخ انهزُخ االيتضبَٛخ  -5

 2012كهٛدخ انتـثٛدخ نهجُدبد ربيؼدخ ثغدؼاػ  ػضٕٚخ نزُخ ْٛئخ تضـٚـ يزهدخ -6

 انٗ االٌ

 انٗ االٌ  2012ػضٕٚخ نزُخ انتـقٛبد انؼهًٛخ  -2

  2018ػضٕٚخ انهزُخ انؼهًٛخ انؼهٛب فٙ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  -8

 2011ػضٕٚخ انهزُخ انؼهًٛخ انؼهٛب فٙ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد  -1

   

  انًُبقشبد / 

ػؿامدخ تضهٛهٛدخ  –ؿمبنخ انًبرنتٛـ ٔانًٕمٕيخ ةالانٓزـح ٔانتغٛـ انقًٛدٙ  -1

يٛؼاَٛخ نهزٛم انخبَٙ يٍ انًٓبرـٍٚ انؼـاقٍٛٛ فٙ انغبؿد نه(بنجخ الايُخ ػهٙ 

  2016صنٍٛ /كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد ربيؼخ ثغؼاػ

ؿمبنخ انًبرنتٛـ ٔانًٕمٕيخ ةالاالَضـافبد اننهٕكٛخ فٙ انٕمدط انزدبيؼٙ  -2

ٛدؼ/ كهٛدخ ػؿامخ ارتًبػٛخ يٛؼاَٛخ فٙ يؼُٚخ ثغدؼاػ   نه(بنجدخ االء ػهدٙ يز –

  2016انتـثٛخ نهجُبد ربيؼخ ثغؼاػ

ؿمددبنخ انًبرنددتٛـ ٔانًٕمددٕيخةالْزـح انشددجبة ٔاَؼكبمددٓب ػهددٗ أ ددبع  -3

ػؿامددخ ارتًبػٛددخ يٛؼاَٛددخ فددٙ يؼُٚددخ ثغددؼاػ /  –االمددـح فددٙ ٔلددُٓى االصددهٙ 

 2018 كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد -ان(بنجخ ال ْبرـ ؿػؼ لالل   ربيؼخ ثغؼاػ



ـ ٔانًٕمٕيخ -4 ةالانلصم انؼشبئـ٘ ٔػالقتّ ثتُظٛى انًزتًغ  ؿمبنخ انًبرنتٛ

يؼُٚدخ  –ػؿامدخ يٛؼاَٛدخ فدٙ يؼُٚدخ ثغدؼاػ  –يٍ ٔرٓخ َظدـ ددٕٛط انؼشدبئـ 

كهٛددخ  -  نه(بنجددخ الػهٛبءػجددؼ انًٓددؼ٘ ربمددى  ربيؼددخ ثغددؼاػ انصددؼؿ إًَؽرددب

 2018 انتـثٛخ نهجُبد

ؿمددبنخ انًبرنددتٛـ ٔانًٕمددٕيخ ة الانٕالٛلددخ االرتًبػٛددخ نهًقٓددٗ ٔػالقتٓددب  -5

انـصددبفخ /  –ػؿامددخ يٛؼاَٛددخ فددٙ يؼُٚددخ ثغددؼاػ  –ُظددٛى انًزتًددغ انًضهددٙ ثت

  2018كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد / –نه(هجخ ال ايُخ فٛصم يضٛنٍ   / ربيؼخ ثغؼاػ 

  

 

  دـا  ػهٗ لهجخ انؼؿامبد انؼهٛب/اال

ػؿامددخ  –الانددٕػٙ انجٛئددٙ نددؼٖ ان(هجددخ انزددبيؼٍٛٛ الؿؤٖ صددالس انددؼٍٚ دمحم   -1

  2010  يؼخ ثغؼاػ  ؿمبنخ يبرنتٛـ يٛؼاَٛخ فٙ رب

غلـاٌ صنٍٛ ػهٙ الانًؼٕقبد االرتًبػٛخ ٔانخقبفٛخ انتٙ تٕارّ انؼبيهٍٛ فٙ  -2

ػؿامدددخ يٛؼاَٛدددخ فدددٙ يؼُٚدددخ ثغدددؼاػ   ؿمدددبنخ  –ددددجكخ انضًبٚدددخ االرتًبػٛدددخ 

 2015يبرنتٛـ 

الفٔاد انقبصدـاد امدجبثّ ٔاحدبؿِ االرتًبػٛدخ ٔمدجم اليٛنخ ػجؼ ػأٔػ دمحم   -3

 2015 ُخ ثغؼاػ   ؿمبنخ يبرنتٛـ ػؿامخ يٛؼاَٛخ فٙ يؼٚ-يؼبنزتّ

انغٛبَددخ انقٔرٛددخ ػؿامددخ يٛؼاَٛددخ فددٙ يضددبكى االصددٕال َبػٚددخ ػددبيـ صنددٍٛ   -4

 2016انشغصٛخ 

ػهٛددبء ػجدددؼ انًٓدددؼ٘ ربمددى الانلصدددم انؼشدددبئـ٘ ٔػالقتددّ ثتُظدددٛى انًزتًدددغ  -5

 2016انًضهٙ   ؿمبنخ يبرنتٛـ 

 –غٛـح ٔػالقتٓب ثتًكٍٛ االمـح انلقٛدـح تجبؿك اصًؼ اثـاْٛى ال انقـٔض انص -6

 2012ػؿامخ يٛؼاَٛخ فٙ يؼُٚخ ثغؼاػ / 

 

  انتؼؿٚل /

 انجكبنٕؿٕٚك  

 ػهى ارتًبع انؼبئهّ  -1

     عؼيخ ارتًبػٛخ  -2

  عؼيخ ػًبنٛخ     -3



   ػهى ارتًبع انؼبئهخ   -4

   ػهى انُلل االرتًبػٙ   -5

  لـق انجضج االرتًبػٙ   -6

 َظـٚبد ارتًبػٛخ -2

 انًبرنتٛـ

 ارتًبع انؼبئهخػهى  -1

 اػاؿح يؤمنبد ارتًبػٛخ -2

 لـق انجضج االرتًبػٙ -3

 َظـٚبد ارتًبػٛخ -4

 

       

 انجضٕث انًُشٕؿح 

 2002ـ ػٔؿ انًـأِ فٙ انًزبل اننٛبمٙ ـ يزهخ انؼهٕو االرتًبػٛخ /  1

 2008اننـقخ ػُؼ االصؼاث ـ ػؿامخ يٛؼاَٛخ ـ يزهخ انؼهٕو االرتًبػٛخ ـ  2

االصتالل ـ ػؿامخ يٛؼاَٛخ فٙ ػاؿ انًالصظخ فٙ صٙ انندالو ـ رـائى االصؼاث ثؼؼ ـ  3

 162ع /  2008يزهخ انجضٕث انتـثٛخ ٔانُلنٛخ 

ـ الدبْـح تشدغٛم االللدبل ـ ػؿامدخ يٛؼاَٛدخ نالللدبل انؼدبيهٍٛ فدٙ يُ(قدخ انًؼبيدم  4

 2008/ 62/ 4انصُبػٛخ فٙ صٙ اننالو يزهخ االمتبؽ 

تكجخ ثبمى اندؼٍٚ انندبصخ انؼـاقٛدخ إًَؽردب  / رـائى انؼُ  انؼُٚٙ ـ انزـائى انًــ  5

 2010يزهخ االمتبؽ 

ًٚدخ ع(د  االددغب  ـ ػؿامدخ صبندخ فدٙ يؼُٚدخ ثغدؼاػ / يزهدخ كهٛدخ االػاة ـ رـ 6

  2011ربيؼخ ثغؼاػ 

ًؼٛخ ـ ػؿامخ يٛؼاَٛخ فٙ ربيؼخ ثغؼاػ ـ يزهخ انجضٕث انًزت ـ انشجبة ٔانًشبؿكخ 2

  32ع / 2012انتـثٕٚخ ٔانُلنٛخ 



انؼُ  انًٕرخ   ؼ انقٔد فدٙ انًزتًدغ انؼـاقدٙ ػُد  انقٔردخ  دؼ اندقٔد  -8

ـ ع  2013إًَؽرب  ـ ػؿامخ يٛؼاَٛخ يزهخ كهٛخ االػاة انزبيؼخ انًنتُصـٚخ 
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انلصم انؼشدبئـ٘ ٔػالقتدّ ثتُظدٛى انًزتًدغ انًضهدٙ يدٍ ٔصٓدخ َظدـ ددٕٛط  -1

ب /  يؼُٚدددخ انصدددـ إًَؽرددد–ػؿامدددخ يٛؼاَٛدددخ فدددٙ يؼُٚدددخ ثغدددؼاػ  –انؼشدددبئـ 

 2يزهخ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد انؼؼػ /2018/

انؼٕايم االرتًبػٛخ ٔانخقبفٛخ انًؤػٚخ انٗ فٔاد انقبصـاد /يقجٕل نهُشـ فٙ  -10

    2016 5انؼؼػ/ يزهخ كهٛخ انتـثٛخ نهجُبد ربيؼخ ثغؼاػ 

  

 

  

 

  انهغبد :. نغخ ػـثٛخ , نغخ اَكهٛقٚخ


