
 
 الديخة العمسية والحاتية

 ))الديخة الحاتية((
 ألساس احسج خميل حدؼ شسام  :الخباعي والمقب  االسػ

 
  م25/9/2006مجرس السختبة العمسية الحالية وتاريخ الحرؽل عميها : 

 . الخياضياتاألساسية / قدػ  جامعة السؽصل / كمية التخبيةمكان العسل : 
 

 +O   فريمة الجم :             انثىالجشذ :        (  --):  والداأل عجد     ةمتدوج الحالة االجتساعية : 
   

      1970مؽصل/الؽالدة : محل وتاريخ 
  ةعخاقي الجشدية :

  حي السهشجسيؼ مؽصل/ عشؽان الدكؼ الحالي : 
      o.comodayalnoamy@yaho البخيج االلكتخوني : 

 ))الديخة العمسية((
 سية:يكاداأل : السؤهالت  أوال

 البمج  الجامعة  الكمية  سشة التخخج  الذهادة  ت
 العخاق السؽصل العمؽم 1992 بكالؽريؽس حاسبات 1
 العخاق السؽصل الخياضياتو عمؽم الحاسؽب  2000 ماجدتيخ حاسبات 2
      

 
 والتجريدية: األكاديسية: الخبخة ثانيا 

 ولحج اآلن. 2000/قدػ الخياضيات/كمية التخبية األساسية/جامعة السؽصل مؼ ةتجريدي -1

 Microsoft،ومجسؽعبة ربخام Windowsتجريذ مادة الحاسببات ومشهبا: نعبػ التذب يل  -2

Office وبخنام  ال ،MATLAB,وغيخها.، فيجؽال ريدغ  واالنتخنت ,ونعػ األعجاد 

 ة الخابعة في القدػ الخياضيات .اإلشخاف عمى مذاريع التخخج لطمبة السخحم -3

 السذاركة بحزؽر السؤتسخ الثاني لكمية التخبية األساسية . -4

 لكمية التخبية األساسية. الثالث السؤتسخوببحث السذاركة بحزؽر  -5

 مبؼ خبالل التطبيب  اربعة طبالب بالسخحمبة الخابعبة فبي كبل سبشةاإلشخاف عمى أكثخ مؼ  -6
 .ولحج االنبالسجارس مشح التعييؼ 
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 سذاركات العمسية:ال 
    .2018-2017السذاركة في اربع ورش عسل في الكمية في العام  -

شهادة مذاركة في نجوة التي اقامتها كمية التخبية االساسية بعشبؽان رسبا ل البى التعمبيػ مبؼ  -
 .2018/4/23وجهة نعخ اكاديسي متسيد 

التمببؽث البي ببي فببي شببهادة مذبباركة فببي نببجوة التببي اقامتهببا كميببة التخبيببة االساسببية بعشببؽان  -
 .2018/3/7مجيشة السؽصل واثخه عمى الحياة 

 
  : اإلدارية: الخبخة ثالثا

 ( 2008/2009الى  2005/2006مقخرة قدػ الخياضيات لسجة اربعة سشؽات )مؼ عام  -1

 2011وكيل ر يذ قدػ الخياضيات لسجة سشتيؼ ل اية  -2

 2002جامعببة السؽصببل  عزببؽ لجشببة امتحانية/قدببػ الخياضببيات/ كميببة التخبيببة األساسببية/ -3
 .2010ولحج 

 
 . : البحؽث العمسية ) السشذؽرة وغيخ السشذؽرة (رابعا 

بحث مشذؽر )استخجام التحميل التسيدي في اختيار الخرا ز السؤثخة عمى ترشيف  -1
 15مجمج  1الحدم الطيفية( مجمة عمؽم الخافجيؼ، كمية العمؽم ، جامعة السؽصل ، العجد 

 2004سشة 

شيف صؽر متعجد االطياف باستخجام قانؽن القاعجة الزبارية( بحث مشذؽر )تر -2
سشة  5مجمج  2السجمة العخاقية لعمؽم االرض، كمية العمؽم ، جامعة السؽصل ، العجد 

2005 

حدارية عمى السرفؽفات( بحث مشذؽر )ترسيػ وتشفيح حاسبة الجخاء العسميات ال -3
 2007سشة  4مجمج  2مجمة ابحاث كمية التخبية االساسية، جامعة السؽصل ، العجد 

بحث مشذؽر )استخالص السعمؽمات وازالة الزؽضاء مؼ صؽر الخنيؼ الس شاطيدي(  -4
وقا ع لسؤتسخ الدشؽي الثالث لكمية التخبية االساسية تحت شعار تشؽع العمؽم مجخل الى 

 2009سشة  4عخفي ، جامعة السؽصل ، مجمج التكامل الس

بحث مشذؽر )تسييد السعاهخ االرضية باستخجام التحؽيل السؽيجي( مجمة الخافجيؼ  -5
 2009سشة  6مجمج  2لعمؽم الحاسبات والخياضيات، جامعة السؽصل ، العجد 
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 وقيج الشذخ الكتب السشذؽرة:  خامدا
- (   ) 

 
 واإلداريةالمجان العمسية سادسا : 

لة لجشة التطبي  في السجارس)قدػ الخياضيات( لسجة التقل عؼ اربعة سشؽات مؼ مدؤو  -
 .2010/2011ل اية  2006

 .ل اية االن 2009/2010ر يدة لجشة ارشفة االس مة االمتحانية في الكمية مؼ  -

 2011/2012عزؽ في المجشة العمسية في القدػ لمعام  -

ولحج   2011/2012القدػ لمعام  عزؽ في لجشة تجقي  درجات المجشة االمتحانية في -
2013. 

عمسا ان لجي  2010/2011ر يدة المجشة االمتحانية لسجة اربعة سشؽات متتالية ل اية  -
ل اية  2003خجمة في المجشة االمتحانية لسجة التقل عؼ ثسانية سشؽات متتالية )مؼ 

2011) 

 (2018ل اية  2016عزؽ المجشة االمتحانية )مؼ  -

 ؽيخية: الجورات التط سابعا
 / جامعة السؽصل. دورة في طخا   التجريذ 

  جامعة السؽصل. /دورة في الم ة االنكميدية/ كمية التخبية األساسية 

 .إقامة دورات تطؽيخية في الحاسؽب ألساتحة ومؽظفيؼ كمية التخبية األساسية 

  2018 جامعة السؽصل // كمية التخبية األساسية العخبيةالم ة سالمة دورة في. 

 مؼ مؤسدة  24/7/2018-23جريبة في اساسيات نجاح العسل الجساعي دورة ت
 البؽرد االلساني لمتجريب.
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 : التذكخات والتقجيخ ثامشا
 ( شهادتيؼ تقجيخيتيؼ مؼ الديج ر يذ الجامعة 2) -

ب شبكخ وتقبجيخ مبؼ الدبيج عسيبج الكميبة لمجهبؽد السبحولبة فبي المجبان اكتب 43أكثخ مبؼ  -
 .9/3/2014ل اية وغيخها الطمبة في االمتحاناتوكذف حاالت غر  االمتحانية

 ب شبكخ وتقبجيخ مبؼ الدبيج عسيبج الكميبة لمجهبؽد السبحولبة فبي المجبان االمتحانيببةاكتب 5 -
 .2018-2017 وكذف حاالت غر الطمبة في االمتحانات

لمجهببؽد التخبيببة االساسببية /جامعببة تمعفببخ كتبباب شببكخ وتقببجيخ مببؼ الدببيج عسيببج كميببة  -
 .2017/12/11هػاستزافتالسبحولة في 


