بسم هللا الرمحن الرحمي

السرية اذلاتية
البيانات الشخصيـة :
اإلسم  :أ.د َٕس انذائى ػثًبٌ يحًذ
مكان وتاريخ الميالد ٔ :الٚت غشة كشدفبٌ  -خًبط 1956/1/1و
الحالة االجتماعية  :يخضٔج (أسبؼت بُبث ٔٔنذ. ) ٍٚ
المؤهالت العلمية :
 انًذسعت االٔنٛت ٔ انٕعطٔ ٙانثبَٕ٘ ٔالٚت شًبل كشدفبٌ (انخٕ٘ االٔنٛت  ،أبٕصبذ انٕعط ، ٙانُٕٓد انثبَٕٚت ). بكالسٕٚط انششف ف ٙػهى االخخًبع ٔاالَثشبٕنٕخٛب كهٛت االقخصبد ٔانؼهٕو االخخًبػٛت – خبيؼت انخشطٕو 1980و . يبخغخٛش انذساعبث االفشٚقٛت ٔاالعٕٚٛت كهٛت انذساعبث انؼهٛب – خبيؼت انخشطٕو 1983و . انذكخٕساِ ف ٙانخًُٛت انشٚفٛت (ػهى االخخًبع) كهٛت انذساعبث انؼهٛب – خبيؼت اندضٚشة 1990و . اعخبر يغبػذ دٚغًبش 1990و . اعخبر يشبسك 2004/6/16و . اعخبر 2012/11/19و .* الخبرات العلمية :
 اعخبر يغبػذ  :قغى االخخًبع ٔانخذيت االخخًبػٛت – خبيؼت او دسيبٌ االعاليٛت 1993/1990و . سئٛظ قغى انذساعبث انؼهٛب – كهٛت االقخصبد انؼهٕو االداسٚت – خبيؼت او دسيبٌ االعاليٛت 1993/1991و . خبيؼت قبسَٕٚظ نٛبٛب قغى االخخًبع 1996-1993 يذٚش يشكض عكبٌ انخًُٛت انغٕداٌ 1996و – 1998و . ػًٛذ انطالة خبيؼت غشة كشدفبٌ 2001 -1998و . ػًٛذ انطالة خبيؼت او دسيبٌ االعاليٛت 2007 – 2001و . يذٚش خبيؼت غشة كشدفبٌ 2012 -2005و . -يذٚش خبيؼت االيبو انًٓذ٘  -2012حخ ٙحبسٚخّ .

* اللجان العلمية :
سئٛظ يدهظ األعبحزة خبيؼت غشة كشدفبٌ 2005ــــــــــــــــ. 2012
سٚئظ يدهظ انؼًذاء خبيؼت غشة كشدفبٌ 2005ــــــــــــــــ.2012
سئٛظ ندبٌ اإليخحبَبث خبيؼت غشة كشدفبٌ 2005ــــــــــــــــ2012
سٚئظ ندُت انخشقٛبث خبيؼت غشة كشدفبٌ 2005ــــــــــــــــ2012
سٚئظ يدهظ األعبحزة خبيؼت اإليبو انًٓذ٘  2012حخٗ حبسٚخّ.
سٚئظ يدهظ انؼًذاء خبيؼت اإليبو انًٓذ٘  2012حخٗ حبسٚخت.
سٚئظ ندبٌ اإليخحبَبث خبيؼت اإليبو انًٓذ٘  2012حخٗ حبسٚخت
الكورسات وورش العمل و المؤتمرات:
 /1شبسك بخذسٚظ كٕسعبث يُبْح انبحث اإلخخًبػ ٙانشٚفٔ ٙػهى إخخًبع انخًُٛت ٔانخًُٛت انشٚفٛت َٔظشٚبث ػهى
اإلخخًبع يصطهحبث انهغت اإلَدهٛضٚت َٔظى كٕسعبث ػهى اإلخخًبع ٔاإلَخشٔنٕخٛب اإلخخًبػٛت ػه ٙيغخٕٖ
انبكالسٕٚط ٔانذسعبث انؼهٛب.
/2عبْى فٔ ٙضغ انًُبْح ف ٙيدبل ػهى اإلخخًبع نفشٔع ػهى اإلخخًبع انًخخهفت ف ٙيغخٕٖ انبكالسٕٚط ٔانذساعهج
انؼهٛب ف ٙخبيؼت او دسيبٌ االعاليٛت ٔخبيؼت انخشطٕو ٔخبيؼت انُٛه.ٍٛ
 /3أششف ػه ٙيدًٕػت كبٛشة يٍ طالة انذساعبث انؼهٛب ػهٗ يغخٕٖ انًبخغخٛش ٔانذكخٕساِ ف ٙيدبل ػهى اإلخخًبع
ٔانخًُٛت انشٚفٛت.
 /4عبْى ف ٙيدًٕػت كبٛشة يٍ ٔسػ انؼًم ف ٙيدبل اإلخخًبع ٔانخذيت اإلخخًبػٛت.
 /5شبسك ف ٙيدًٕػت يؤحًشاث ػهًٛت داخم ٔخبسج انغٕداٌ شًهج كآفت يؤحًشاث إححبد اندبيؼبث انؼشبٛت
ٔإححبد اندبيؼبث انؼشبٛت انصُٛٛت ٔإححبد اندبيؼبث انؼشبٛت انخشكٛت،ف ٙكم يٍ حشكٛب،األسدٌ،انقبْشة،انًًهكت انؼشبٛت
انغؼٕدٚت،انص، ٍٛاندضائش ببإلضبفت نًؤحًشاث ف ٙيبنٛضٚب ٔانؼشاق ٔعٕسٚب

