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  انذرجاث انعهًٍت :

كهُخ - بهج وطشق رذسَظ االلزظبد انًُضنٍ رخظض يُ  (2016انًُضنٍ) االلزظبد  فٍ دكخىراِ*

 جبيؼخ حهىاٌ. –االلزظبد انًُضنٍ 

 ضىء اطخزاحٍجٍت انخعهى انقائى عهى ىف انًُشنًحصىر يقخزح نًُهج االقخصاد "ػُىاٌ انشعبنخ  

 " .انًهًُ اإلعذاديانًشارٌع نخًٍُت انخفكٍز انًُظىيى وحذقٍق انذاث نطانباث انخعهٍى 

 

جبيؼخ حهىاٌ ,  –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ  –فٍ االلزظبد انًُضنٍ انزشثىٌ *حًهٍذي دكخىراِ 

 ثزمذَش ػبو جُذ جذا. 2014 -2013

 

-(  رخظض يُبهج وطشق رذسَظ االلزظبد انًُضنٍ  2012فٍ االلزظبد انًُضنٍ)  ياجظخٍز*

 جبيؼخ حهىاٌ. –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ 

انخذرٌض واحجاِ  أثز اطخخذاو انخقٍٍى أثُاء انخذرٌض انًصغز عهى رفع انكفاءة فى" ػُىاٌ انشعبنخ

  " انًُشنًيادة االقخصاد  َذى حذرٌضانًعهًاث  انطانباث

جبيؼخ حهىاٌ ,  –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ  –فٍ االلزظبد انًُضنٍ انزشثىٌ  ياجظخٍز حًهٍذي*

 ثزمذَش ػبو جُذ جذا. 2009 -2008

 

, ثزمذَش ػبو جبيؼخ حهىاٌ –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ ( 2006) انًُضنٍفٍ االلزظبد  بكانىرٌىص*

 ايزُبص يغ يشرجخ انششف يغ رشرُت االول ػهً انكهُخ , يٍ انؼششح االوائم ػهً جبيؼخ حهىاٌ.

 

  انىظائف األكادًٌٍت :



 2007حهىاٌ يٍ َىنُى جبيؼخ  –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ  -ثمغى االلزظبد انًُضنٍ انزشثىٌ  يعٍذة*

 .2012حزً َىفًجش 

جبيؼخ حهىاٌ يٍ  –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ  -ثمغى االلزظبد انًُضنٍ انزشثىٌ  يذرص يظاعذ*

 .2016حزً َىفًجش  2012َىفًجش 

جبيؼخ حهىاٌ يٍ َىفًجش  –كهُخ االلزظبد انًُضنٍ  -ثمغى االلزظبد انًُضنٍ انزشثىٌ  يذرص*

 حزً اٌِ . 2016

 

 ث انخذرٌبٍت وانًإحًزاث: انذورا

 

 أوال: انذوراث انخذرٌبٍت : 

 

 – it – windows – word – excelاجزُبص انزذسَت فٍ ثشايج انحبعت اِنٍ ) -

PowerPoint – access –internet ) 

 .13/5/2007ثزبسَخ  وانهغبد اِنٍثزمذَش جُذ جذا  يٍ انجًؼُخ انؼهًُخ نؼهىو انحبعت 

 . 2007( ثزبسَخ  ICDL"انشخظخ انذونُخ نمُبدح انحبعت اِنٍ)اجزُبص انزذسَت ػهً -

 –. ثًشكض انهغخ اإلَجهُضَخ  25/12/2011فٍ  600انحظىل ػهً شهبدح انزىَفم ثُجبح ثذسجخ -

  انمبهشح . –جبيؼخ حهىاٌ  –كهُخ اِداة 

 –. ثًشكض انهغخ اإلَجهُضَخ  12/5/2014فٍ  500انحظىل ػهً شهبدح انزىَفم ثُجبح ثذسجخ -

 انمبهشح .  –جبيؼخ حهىاٌ  –كهُخ اِداة 

حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ " رىكُذ انجىدح -

 .2007أكزىثش  30-28انفزشح يٍ  فٍيظش , –ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ  انزٍ"  واالػزًبد

نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ " ئداسح انىلذ" حضىس انذوسح انزذسَجُخ -

 .2011دَغًجش  27-25يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ 

يهبساد حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ "  -

 .2012أكزىثش  2-1,فٍ انفزشح يٍ يظش  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ  االرظبل وانزىاطم

انجىاَت انًبنُخ حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ "  -

 يبسط 10-9يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ وانمبَىَُخ فً األػًبل انجبيؼُخ

2014. 

حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ " أعظ ثُبء  -

 .2015أكزىثش  7-5يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ  انجبيؼٍورطىَش انًمشس 

اإلسشبد حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ "  -

 .2015 اغغطظ 26-25يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ األكبدًٍَ



أعبنُت انزذسَظ حضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ "  -

 .2015 َىفًجش 12-11يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ انحذَثخ

االرجبهبد نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ "  حضىس انذوسح انزذسَجُخ -

 .2016 يبسط 10-9يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ  انؼهًٍانجحث  فٍانحذَثخ 

 انؼشعحضىس انذوسح انزذسَجُخ نزًُُخ لذساد أػضبء هُئخ انزذسَظ وانمُبداد ثؼُىاٌ " يهبساد  -

 .2016 أثشَم 27-26يظش ,فٍ انفزشح يٍ  –" انزٍ ػمذح ثجبيؼخ حهىاٌ  انفؼبل

 

 ثاٍَا انًإحًزاث: 

األنفُخ انثبنثخ"  فٍاألول ثؼُىاٌ "ػهىو اإلَغبٌ انزطجُمُخ وانزكُىنىجُب  انذونٍحضىس انًإرًش -

 .2013يبَى  9-8انفزشح يٍ  فٍ, يظش -جبيؼخ حهىاٌ  – انًُضنٍوانزي ػمذ ثكهُخ االلزظبد 

ثؼُىاٌ "انزًُُخ انجششَخ ويزطهجبد عىق انؼًم" وانزي ػمذ ثكهُخ  انثبٍَ انذونٍحضىس انًإرًش -

 .2014يبَى  7-5انفزشح يٍ  فٍ, يظش -جبيؼخ حهىاٌ  – انًُضنٍااللزظبد 

" سؤَخ رًُىَخ– انؼهًٍانجحث  فٍانحذَثخ  االرجبهبدثؼُىاٌ " انثبنث انذونٍحضىس انًإرًش -

 .2015يبَى  6-4انفزشح يٍ  فٍ, يظش -جبيؼخ حهىاٌ  – انًُضنٍلزظبد وانزي ػمذ ثكهُخ اال

رفؼُم دوس االلزظبد انًُضنٍ فٍ ثؼُىاٌ "  انشاثغ انذونٍانًإرًش  فٍوانًشبسكخ ثجحث  حضىسان-

, فٍ انفزشح يظش -جبيؼخ حهىاٌ  –" وانزي ػمذ ثكهُخ االلزظبد انًُضنٍ انًىاطُخ ورًُُخ انًجزًغ

 .2016يبَى  17-16يٍ 

نهفبػهُخ انزؼهًُُخ نكهُبد انزشثُخ فٍ انىطٍ انؼشثٍ , انًُؼمذ ثكهُخ األول  انذونٍحضىس انًإرًش -

 .2017َُبَش  30-29يظش, فٍ انفزشح يٍ  -جبيؼخ انضلبصَك –انزشثُخ 

أكزىثش ثؼُىاٌ" يغزمجم ئػذاد انًؼهى ورًُُزه  6حضىس انًإرًش انذونٍ انثبنث نكهُخ انزشثُخ جبيؼخ -

أثشَم  24-23يظش , فٍ انفزشح يٍ  –أكزىثش  6جبيؼخ  –انىطٍ انؼشثٍ " انًُؼمذ ثكهُخ انزشثُخ  فٍ

2017. 

انذضىر وانًشاركت ببذث فى فعانٍاث يإحًز انخزبٍت انُىعٍت انذونى انثانُى بجايعت  - -

-2انًجخًعاث انعزبٍت )انىاقع وانًأيىل(  انشقاسٌق حذج عُىاٌ " انذراطاث انُىعٍت فى

. 2019يارص  3  

دضىر انًإحًز انذونى انثانث نكهٍت انخزبٍت انُىعٍت , جايعت اإلطكُذرٌت حذج عُىاٌ "  - -

 2019ئبزٌم   18 -17فى انفخزة يٍ  2030انخعهٍى انُىعى ودورة فى حذقٍق رؤٌت يصز 

. 

 انخبزاث انًهٍُت وانخعهًٍٍت : 

 .2016ئنً  2007نزؼهُى انًظغش ثذاَخ يٍ ػبو رذسَظ يمشس ا-



جبيؼخ حهىاٌ  يٍ  – انًُضنٍنهطبنجبد انًؼهًبد ثكهُخ االلزظبد  انًُذاٍَاإلششاف ػهً انزذسَت -

 ئنً األٌ . 2007ػبو 

 .2016ئنً 2007يٍ ػبو  انزطجُمٍرذسَظ يمشس انىعبئم انزؼهًُُخ -

 .2017-2016رذسَظ يمشس أطىل انزشثُخ ػبو  -

 .2017ػبو  انذثهىو انزشثىٌرذسَظ يمشس طحخ َفغُخ نًشحهخ  -

جبيؼخ حهىاٌ, ثذاَخ يٍ ػبو  – انًُضنٍثكهُخ االلزظبد  انزشثىٌأػًبل انجىدح ثبنمغى  فٍانًشبسكخ -

 حزً األٌ . 2007

جبيؼخ حهىاٌ ثذاَخ يٍ ػبو  – انًُضنٍأػًبل انجىدح ثىحذح انجىدح ثكهُخ االلزظبد  فٍانًشبسكخ 

 حزً األٌ . 2007

جبيؼخ حهىاٌ  - انًُضنٍكهُخ االلزظبد  – انزشثىٌنهمغى وضغ جذول انًحبضشاد  فٍانًشبسكخ -

 .2017-2016 انجبيؼٍنهؼبو 

 –ػٍ رُظُى يؼشع انىعبئم انزؼهًُُخ انخبص ثبنمغى انزشثىٌ ثكهُخ االلزظبد انًُضنٍ  انًغإونُخ-

جبيؼخ  – انًُضنٍوانثبنث وانشاثغ انخبص ثكهُخ االلزظبد  انثبٍَ انذونٍانًإرًش  فٍجبيؼخ حهىاٌ , 

 يظش . -حهىاٌ

  .2017-2016 انجبيؼٍانًشبسكخ فٍ أػًبل االيزحبَبد وانكُزشول ػٍ انؼبو -

هؼبو " نًشحهخ انذثهىو انزشثىٌ.ورنك ثبنفظم انذساعٍ انثبٍَ نػهى انُفظ انزؼهًٍُ"رذسَظ يمشس  -

 . و 2019/  2018 انجبيؼٍ

 انجبيؼٍهؼبو " نهفشلخ انثبنثخ انزشثىَخ. ورنك ثبنفظم انذساعٍ األول ن  يُبهج"رذسَظ يمشس  -

 . و 2019/  2018

 انجبيؼٍهؼبو " نًشحهخ انذثهىو انزشثىٌ. ورنك ثبنفظم انذساعٍ األول ن حهمخ ثحث"رذسَظ يمشس  -

 و 2018/  2017

 انذساعُخ انًمشساد حىل انطالة سأي اعزطالع العزجُبَبد اإلحظبئٍ وانزفشَغ انزىصَغ -

 انزشثىَخ.  انثبنثخ نهفشلخ

 ػٍ ورنك وانزطىَش  انجىدح َظى ئداسح يؼُبس فشَك ضًٍ ئنُهب انًىكهخ انًهبو جًُغ رأدَخ -

  .2018/2019 انجبيؼٍ انؼبو

 انجبيؼٍ انؼبو ػٍ انثبنثخ نهفشلخ انؼًهُخ نهزشثُخ انًًزحٍُُ نجبٌ فٍ انًشبسكخ -

 و2018/2019

 انجبيؼٍ انؼبو ػٍ انشاثؼخ نهفشلخ انؼًهُخ نهزشثُخ انًًزحٍُُ نجبٌ فٍ انًشبسكخ -

 و 2018/2019



 وانزٍ" انخبطخ االحزُبجبد نزوي انزذسَظ" ثؼُىاٌ انمغى َذوح فٍ ثبنحضىس انًشبسكخ -

 . ثبنكهُخ و17/12/2018 اإلثٍُُ َىو ،ورنك حًُذح انغُذ فزىح انغُذ/ انذكزىس أنمبهب

 ػٍ ورنك انزشثىٌ انذثهىو نًشحهخ انذساعُخ انًمشساد يهفبد اعزُفبء يشاجؼخ فٍ انًشبسكخ -

 و . 2019/ 2018 انجبيؼٍ انؼبو

 انذساعُخ ثبنًمشساد انخبطخ انزىطُفبد نزحذَث انذاخهُخ انًشاجؼخ نجبٌ فٍ انًشبسكخ -

 و  2019/ 2018 انجبيؼٍ انؼبو ػٍ ورنك انزشثىٌ انذثهىو نًشحهخ

 .2018/2019 انجبيؼٍ انؼبو ػٍ ورنك ثبنمغى انذساعخ عُش يزبثؼخ فٍ ثفبػهُخ انًشبسكخ -

 انجبيؼٍ انؼبو ػٍ ورنك انزشثىٌ، نهمغى ، انجكبنىسَىط نًشحخ اإليزحبَُخ انىسلخ رمُُى -

 و  2019 -2018

 ثكهُخ – 8/4/2019 اإلثٍُُ َىو ػمذ انزي"  انُزُى ثُىو االحزفبل" فً انًشبسكخ ثبنحضىس -

 حهىاٌ  جبيؼخ – انًُضنً االلزظبد

انًشبسكخ كؼضى ثهجُخ اإلػذاد نهجهغبد انزً ألًُذ ػهً هبيش انًهزمً انجُئً  انغبثغ  -

نهكهُخ " دوس انزؼهى انزمًُ فً دػى انزًُُخ انًغزذايخ فً أفشلُب " وانًُؼمذ فً سحبة كهُخ 

    7/4/2019َىو  األحذ  -جبيؼخ حهىاٌ   –االلزظبد انًُضنً 

 انزًُُخ دػى فً انزمًُ انزؼهى دوس"  ػُىاٌ رحذ انغبثغ انجُئٍ نهًهزمً ثبنحضىس انًشبسكخ -

  َىو - حهىاٌ جبيؼخ  – انًُضنً االلزظبد كهُخ سحبة فً وانًُؼمذ"  أفشلُب فً انًغزذايخ

 .7/4/2019 األحذ

 ألًُذ انزً" ئفشَمُخ وصخبسف رشثىَخ فُىٌ"  ثؼُىاٌ ػًم ثىسشخ انًشبسكخ ثبنحضىس -

  – انًُضنً االلزظبد كهُخ سحبة فً وانًُؼمذ  نهكهُخ انغبثغ  انجُئٍ انًهزمً هبيش ػهً

 .  7/4/2019 األحذ  َىو - حهىاٌ جبيؼخ

انزً ألًُذ ػهً  " فغبرٍُ أطفبل يٍ انكىسَشُه"خ ثبنحضىس ثىسشخ ػًم ثؼُىاٌ شبسكانً  -

جبيؼخ   –سحبة كهُخ االلزظبد انًُضنً  هبيش انًهزمً انجُئٍ  انغبثغ نهكهُخ  وانًُؼمذ فً

 .   7/4/2019َىو  األحذ  -حهىاٌ 

 

 

 

 

 

 



 


