السرية الذاتية والعلمية

االسى
تارٚخ انًٛالد
انحانح انسٔجٛح
انجُسٛح
انهمة انعهًٔ ٙتارٚخ انحصٕل عهّٛ
عذد سُٕاخ انخذيح
عُٕاٌ انثرٚذ االنكترَٔٙ
انشٓادج
انثكانٕرٕٚش
انًاجستٛر
انذكتٕراِ

المعلىمات الشخصية
ازْار ٚح ٗٛلاسى انًٕنٗ
انًٕصم
يحم انٕالدج
2:7:/ 23/8
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يتسٔجح
عرالٛح
استار يساعذ 3122 /
21سُٕاخ
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انتخصص
عهٕو ترتٕٚح َٔفسٛح
عهى انُفس انترتٕ٘
عهى انُفس انترتٕ٘

الشهادات
سُح انحصٕل عهٓٛا
2::5
3112
3116

انجايعح
انًٕصم
انًٕصم
انًٕصم

البيانات العلمية
تذرٚس يادج انمٛاش ٔانتمٕٚى
تذرٚس انًٕاد االتٛح انذراساخ انعهٛا
انذراساخ االٔنٛح
ياجستٛر  /لسى انكًٛٛاء
عهى انُفس انترتٕ٘
/ترتٛح تُاخ 3125- 3124،
،انمٛاش ٔانتمٕٚى ،
ارشاد،عهى َفس
ًَٕ،تعهٛى حإَ٘
تمٛٛى عذج اختثاراخ ٔاستثٛاَاخ نطهثح انًاجستٛر ٔانذكتٕراِ ٔنهثاحخ، ٍٛتمٛٛى
انُشاطاخ انعهًٛح
تحج لذو نترلٛح ،تمٛٛى َسثح استالل ألطرٔحح دكتٕراَِ ،شر يماالخ يتعذدج
عٍ انطفم ٔانترتٛح ف ٙيجهح انرتاغ ف ٙانًٕصم ،انماء يحاظراخ ارشادٚح
يتُٕعح ف ٙانكهٛح ٔف ٙااللساو انذاخهٛح ٔف ٙانًجتًع ظًٍ يؤسسح انفٛط
االَساَٛح .
ال ٕٚجذ
اإلشراف عهٗ طهثح انًاجستٛر
ال ٕٚجذ
اإلشراف عهٗ طهثح انذكتٕراِ
4
يُالشاخ انرسائم انجايعٛح
انًجالخ انًحهٛح 6
انثحٕث انًُشٕرج
انًجالخ انعانًٛح (ٔ ) 3احذ ف ٙانسٕداٌ ٔاألخر ف ٙنثُاٌ
عذد انكتة انًؤنفح
تراءاخ االختراع
عذد انُذٔاخ ٔانًؤتًراخ انًشارن فٓٛا
عذد انذٔراخ ٔ ٔرش انعًم

المؤلفات والشهادات والمؤتمرات
ال ٕٚجذ
ال ٕٚجذ
انًشاركح تأكخر يٍ (َ )21ذٔاخ  ،انًؤتًراخ ( )5
انًشاركح تعذج دٔراخ ف ٙيجال طرائك انتذرٚس  ،كفاءج انهغح االَكهٛسٚح
،انحاسٕب  ،انجٕدج  ،حمٕق االَساٌ .
فعال عٍ ادارج عذج دٔراخ ٔانماء يحاظراخ فٓٛا ٔيُٓا:
انذافعٛح ف ٙانتعهى  ،رٚاض االطفال .
تمٛٛى عهً ٙنرسانح انًاجستٛر انًٕسٕيح (انعغٕغ انذراسٛح ٔعاللتٓا

انشٓاداخ انتمذٚرٚح ٔانجٕائس انعهًٛح
كتة انشكر

انًُاصة اإلدارٚح انت ٙتمهذْا

ععٕٚح انجًعٛاخ انعهًٛح ٔانًُٓٛح
ععٕٚح انهجاٌ انٕزارٚح

تانسهٕن انًذرس ٙانخاطئ نذٖ طانثاخ انًرحهح االعذادٚح )يٍ لثم عهٛاء
صثح ٙاحًذ انحاد رسٕل تاشراف ا.د:اسايح حايذ يحًذ.حسة انتاب
انًرلى /747تتارٚخ . 3127/9/ 28
انماء يحا ظرج ف ٙدٔرج طرائك انتذرٚس نجايعح انًٕصم فٙ
3127/ 8/35نهترلٛح انعهًٛح ف ٙرئاسح انجايعح يٕتٛم ئاالَذ .
اكخر يٍ ( ) 21شٓاداخ تمذٚرٚح
جائسج انثحٕث انًتًٛسج عٍ يساتمح انذكتٕر طارق انٓاشً ٙتاالشتران يع د
احًذ عاير
اكخر يٍ ( ) 31كتاب شكر يٍ انعًٛذ
كتاب  2يٍ رئٛس انجايعح
المناصب
رئٛس لسى عهٕو انمراٌ ٔانترتٛح االساليٛح ف ٙكهٛح انترتٛح نهثُاخ 3117
رئٛس انهجُح االيتحاَٛح ف ٙانكهٛح 3117
يسؤٔل شعثح انجٕدج ف ٙكهٛح انترتٛح نهثُاخ نًذج  4سُٕاخ
يسؤٔل ٔحذج االرشاد انترتٕ٘ ف ٙكهٛح انترتٛح نهثُاخ  3124ـ3125
انجًعٛح انعرالٛح نهعهٕو انترتٕٚح ٔانُفسٛح  /تغذاد
تغذاد
ال تٕجذ

