الســـيزة الذاتـــيت
* االعى  :د .أحًذ عجذ انًٕنً أحًذ انًكبشفً
* انًٍالد  :ثزبسٌخ 1972 /4 /15و – ٔالٌخ انٍُم االثٍط – كٕعزً
* انًشاحم انذساعٍخ -:
* يذسعخ انطٌٕهخ االثزذائٍخ ثٍٍُ 1986 -1980و
* يذسعخ انزغبًَ انًزٕعطخ ثٍٍُ 1990-1987و
* يذسعخ كٕعزً انقٕص انضبٌَٕخ 1993-1990و
* المؤهالث األكاديميت :
*  -أعزبر يشبسك ثغبيعخ اإليبو انًٓذي رى انزشقٍخ فً عبو 2015/9/20و
* دكزٕساِ فً انغغشافٍب يٍ عبيعخ انخشطٕو  -كهٍخ اَداة 2010و ثعُٕاٌ
-:
دٔس انضساعخ انًطشٌخ فً رٕفٍش االيٍ انغزائً ثٕالٌخ انٍُم االثٍط .
*  -يبعغزٍش فً انغغشافٍب عبيعخ انخشطٕو – كهٍخ اَداة 2004و
رخصص رًٍُخ سٌفٍخ ثحش ثعُٕاٌ رذْٕس َظى االقزصبد انشٌفً يحهٍخ
قهً ٔالٌخ انٍُم االثٍط .
*  -ثكالسٌٕط يشرجخ انششف عبيعخ انخشطٕو  -كهٍخ اَداة (-1993
1998و)
الذوراث التذريبيت -:
*  -دٔسح رذسٌجٍخ عهً انحبعت اَنً فً انجشايظ اَرٍخ (,Windows
 )Wxeland Internet),Wordيٍ يشكض دساعبد انحبعت اَنً –
عبيعخ االيبو انًٓذي فً انفزشح يٍ ( /7يبسط حزً  /7اثشٌم 2005و)
*  -دٔسح رذسٌجٍخ فً (إداسح ٔرخطٍظ انًٕاسد انًبئٍخ) يٍ كشعً انٍَٕغكٕ
نهًٍبِ – عبيعخ او دسيبٌ االعاليٍخ فً انفزشح يٍ (– 9/10
2005/9/15و )
*  -دٔسح رذسٌجٍخ فً انزحهٍم االحصبئً ثبعزخذاو Sfatisticalcal ( Spss
)Analysis Using Spss
* يٍ انكهٍخ انكُذٌخ انغٕداٍَخ – انخشطٕو انغٕداٌ فً انفزشح يٍ
(2006/8/5و انً 2006/8/10و ).
*  -دٔسح رذسٌجٍخ فً (رطجٍقبد َظى انًعهٕيبد انغغشافٍخ) يٍ كشعً
انٍَٕغكٕ نهًٍبِ – عبيعخ او دسيبٌ اإلعاليٍخ فً انفزشح يٍ 2008/6/1و
انً 2008 /6/5و .
*  -دٔسح رذسٌجٍخ (رشقٍخ ٔرطٌٕش االداء االكبدًًٌ انًًشكضح فً االعذاد
انزشثٕي )
* يٍ يشكض رطٌٕش اَداء االكبدًًٌ – عبيعخ انخشطٕو فً انفزشح يٍ 4
ٌُبٌش حزً  17فجشاٌش 2009و .

* -دٔسح رذسٌجٍخ فً أعبعٍبد انحبعت اَنً ٔاعزخذايبرّ فً انجشايظ اَرٍخ
(ٌُٔذٔص  ,انعشض انزقذًًٌ  ,االَزشَذ ٔاعزخذايبرّ َ ,ظى رشغٍم انفٍذٌٕ
كٌٕ فشاعً ٔانًهزًٍٍذٌب)
* دٔسح رذسثٍّ يٍ ارحبد انغبيعبد انعشثٍخ ثبنًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخ فً
إداسح انًٕاسد انجششٌخ فً يؤعغبد انزعهٍى انعبنً2015/5/28.و
* دٔسح رذسثٍّ يٍ االكبدًٌٍّ انعبنًٍخ نهزذسٌت انقٍبدي فً انزخطٍظ
انزشغٍهً ٔفق انًغبس االعزشارغً ٔإعذاد رقبسٌش األداء ثزبسٌخ 5/14
2016و
المشاركاث الخارجيت و خذمت المجتمع-:
* -عضٕ انًغهظ األعهى نهذعٕح ٔالٌخ انٍُم االثٍط يحهٍخ كٕعزً فً
انفزشح يٍ (2005 -2012و)
*  -عضٕ انهغُخ انقٕيٍخ نألعًبء انغغشافٍخ ثٕالٌخ انٍُم االثٍط 2005و
*  -عضٕ فً يغهظ أعبرزح عبيعخ اإليبو انًٓذي فً انفزشح يٍ (-2007
2014و)
* يقذو انعذٌذ يٍ انحهقبد اإلراعٍخ انذعٌٕخ ثئراعخ انٍُم االثٍط
المناصب اإلداريت -:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 عًٍذ يؤعظ نكهٍخ انزشثٍخ أغغطظ 2015و حزى سأد انُٕس فً قجٕلْزا انعبو2016و
 عًٍذ عًبدح انجحش انعهًً ٌٕ.نٍٕ 2014و يذٌش إداسح انجحش انعهًً اكزٕثش2013 يُغقب ً نهذساعبد انعهٍب عبيعخ اإليبو انًٓذي كهٍخ اَداة 2011و-2012و
 َبئت عًٍذ انطالة عبيعخ اإليبو انًٓذي فً انفزشح يٍ 2010و ٔحزً2011و
 سئٍغب ً نقغى انغغشافٍب فً انفزشح يٍ 2010-2004و يغغالًُ نكهٍخ اَداة فً انفزشح يٍ 2002 -1999و سئٍظ نغُخ االيزحبَبد كهٍخ اَداة فً انفزشح يٍ 2004 -2002واإلششاف ٔيُبقشخ عذد يٍ ثحٕس انًبعغزٍش ٔانذكزٕساِ داخم ٔخبسط
انغبيعخ.

البحوث واألوراق العلميت
* ٔسقخ يُشٕسح رحذ عُٕاٌ يؤششاد رذْٕس َظى االقزصبد انشٌفً ثًحهٍخ
قهً ٔالٌخ انٍُم االثٍط ثبنًغهخ انعهًٍخ نغبيعخ االيبو انًٓذي انعذد
انضبًَ دٌغًجش 2013و

* ٔسقخ يُشٕسح رحذ عُٕاٌ انزصحش ثًحهٍخ انقطٍُخ ثٕالٌخ انٍُم االثٍط
(أعجبثّ ٔأصبسِ) فً انفزشح يٍ 1974و 2010-و ثبنًغهخ انعهًٍخ نغبيعخ
االيبو انًٓذي انعذد انشاثع دٌغًجش 2014و
* ٔسقخ يُشٕسح رحذ عُٕاٌ انظشٔف انغٌٕخ انًالئًخ نحذٔس ظبْشح
انعٕاصف انزشاثٍخ فً انجٍئبد انغبفخ (دساعخ حبنخ ٔالٌخ انخشطٕو)
ثًغهخ كهٍخ اَداة عبيعخ ثُٓب ثغًٕٓسٌخ يصش انعشثٍخ انعذد انضبًَ
ٔانضالصٌٕ اثشٌم 2013و
* ٔسقخ يُشٕس ثعُٕاٌ يؤششاد رذْٕس األيٍ انغزائً ثٕالٌخ انٍُم األثٍط
ثبنًغهخ انعهًٍخ نهغًعٍخ انغغشافٍخ انٕطٍُخ
* ٔسقخ يُشٕسح ثعُٕاٌ يؤششاد انفقش انشٌفً ثٕالٌخ انٍُم األثٍط –
دساعخ يُطقخ انغضٌشح أثب فً انفزشح يٍ (1991و2012-و) ثًغهخ عبيعخ
َقال نهعهٕو اإلَغبٍَخ.
* انًشبسكخ فً يؤرًش انزعهٍى انعبو ثٕالٌخ انٍُم االثٍط ثٕسقخ عٍ انُشبط
انطالثً .
االشزاف العلمي :
* يششف صبًَ عهً عذد يٍ طالة انذكزٕسح
* يششف أل عهً عذد يٍ طالة انًبعغزٍش ثبنجحش فقظ
* يششف أل عهً عذد يٍ طالة انًبعغزٍش ثحٕس ركًٍهٍخ
* يًزحٍ خبسعً نشعبنخ دكزٕسح
* يًزحٍ خبسعً نعذد يٍ سعبئم انًبعغزٍش
* يًزحٍ داخهً نعذد يٍ سعبئم انًبعغزٍش انكبيهخ انزكًٍهٍخ
* انزهفٌٕ 00249122482853- 00249911274701 :
* انجشٌذ االنكزشًَٔ aalmokashfi@gmail.com :

