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 .2012مجرس السختبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عميها : 
 . الخياضياتاألساسية / قدم  جامعة السهصل / كمية التخبيةمكان العسل : 

 
 +A   فريمة الجم :             ذكخالجشذ :     .    (  --):  والداأل عجد        متدوج الحالة االجتساعية : 

   
      1977مهصل/الهالدة : محل وتاريخ 
  عخاقي الجشدية :

  حي السهشجسين مهصل/ عشهان الدكن الحالي : 
      .comodayalnoamy@yahoo البخيج االلكتخوني : 

 ))الديخة العمسية((
 سية:يكاداأل : السؤهالت  أوال
 البمج   الجامعة          الكمية          سشة التخخج الذهادة       ت 
 العخاق السهصل عمهم الحاسهب والخياضيات 0222 البكالهريهس 1

 العخاق السهصل عمهم الحاسهب والخياضيات 0222 ماجدتيخ 2

     الجكتهراه  3
 

 والتجريدية: األكاديسية: الخبخة نيا ثا
 . 0222محاضخ في الكمية السفتهحة /وزارة التخبية/السهصل في  -1

 ولحج اآلن. 0222تجريدي/قدم الخياضيات/كمية التخبية األساسية/جامعة السهصل من  -0

تجريذ السهاد التالية : التحميلل العقلجي ا التفاضلل والتكاملل ا التفاضلل والتكاملل الستقلجم ا  -2
 ا نعخية البيانات.ا السرفهفاتجبخ الخطيال
 Microsoftاومجسهعلة رلخام Windowsتجريذ مادة الحاسلبات ومشهلا: نعلم التذل يل  -4

Office ا وبخنام  الMATLAB,وغيخها. واالنتخنت ,ونعم األعجاد 

 اإلشخاف عمى مذاريع التخخج لطمبة السخحمة الخابعة في القدم الخياضيات . -2

 خ الثاني لكمية التخبية األساسية .السذاركة بحزهر السؤتس -6

السذللاركة بحزللهر السللؤتسخ لكميللة التخبيللة األساسللية والتذللخيل بكللهني مقللخر الجمدللة  -7
 لسشاقذة بحهث الخياضيات.

 صورة شخصية
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 ملن اللالل التطبيل  اربعة طلالب بالسخحملة الخابعلة فلي كلل سلشةاإلشخاف عمى أكثخ من  -8
 .ولحج االنبالسجارس مشح التعيين 

 
 :السذاركات العمسية 
    .0218-0217السذاركة في اربع ورش عسل في الكمية في العام  -

شللهادة مذللاركة فللي نللجوة التللي اقامهللا مخكللد دجمللة لمتخطلليم الدللتخاتيجي السقامللة بعشللهان   -
 .من قبل رئيذ الجامعة 0218/0/12مدتقبل نيشهى في ظل الشكبة وافاق الشههض 

ساسية بعشلهان رسلائل اللى التعمليم ملن شهادة مذاركة في نجوة التي اقامتها كمية التخبية اال -
   .0218/4/02وجهة نعخ اكاديسي متسيد 

 دورة تعميم مدتسخ لطمبة الرف الخابع في كتابة بحث التخخج برفة محاضخ.اقامة  -

 
  : اإلدارية: الخبخة ثالثا

 .0212ولحج  0229مقخر قدم الخياضيات/ كمية التخبية األساسية/جامعة السهصل  -1

 .0228لمعام وكيل رئيذ قدم الخياضيات/ كمية التخبية األساسية/جامعة السهصل  -0
 0226عزه لجشة امتحانية/قدم الخياضيات/ كمية التخبية األساسية/ جامعة السهصل  -2

 .0212ولحج 
 . 0218لى ا  0216من  رئيذ لجشة امتحانية في قدم الخياضيات -4

 .0218الى   0216عزه في لجشة التطبي  السخكدية بالكمية من  -2

 ولحج االن. 0210عزه في لجشة االرشفة السخكدية بالكمية من  -6
 

 . : البحهث العمسية ) السشذهرة وغيخ السشذهرة (رابعا 
  تحميل االستقخارية لمحملهل الالزمشيلة لسعادللة ه شذمبحث ( رLamm  مجملة تكخيلت / )

 .9002لمعمهم الرخفة / 

 (بحلث مشذلهرApplication of the operational for solving nonlinear 

Volterra integral equations system of the second kind./)Journal 

of Research College of Basic Education /2012. 

 
 وقيج الشذخ الكتب السشذهرة:  الامدا

- (   ) 
 واإلداريةالمجان العمسية سادسا : 

ة األساسللية/ جامعللة السهصللل عزلله لجشللة امتحانية/قدللم الخياضلليات/ كميللة التخبيلل   -1
 .0212ولحج  0226
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 . 0218الى   0216من  رئيذ لجشة امتحانية في قدم الخياضيات -0

 .0218الى   0216عزه في لجشة التطبي  السخكدية بالكمية من  -2

 ولحج االن. 0210عزه في لجشة االرشفة السخكدية بالكمية من  -4

 .0214الى   0210من السخكدية بالكمية  اعجاد دليل الكميةعزه في لجشة  -2
 
 

 : الجورات التطهيخية سابعا
 / جامعة السهصل. دورة في طخائ  التجريذ 

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

 .إقامة دورات تطهيخية في الحاسهب ألساتحة ومهظفين كمية التخبية األساسية 

  0218 جامعة السهصل /خبية األساسية / كمية التالعخبيةالم ة سالمة دورة في. 

 
 : التذكخات والتقجيخ ثامشا

شهادة تقجيخية من الديج رئيذ جامعة السهصلل لمجهلهد السبحوللة فلي السلؤتسخ العمسلي  -
 الثالث لكمية التخبية األساسية .

كتاب شكخ وتقجيخ من الدليج عسيلج الكميلة لمجهلهد السبحوللة فلي السلؤتسخ العمسلي األول  -
 بية األساسية.لكمية التخ 

ب شلكخ وتقلجيخ ملن الدليج عسيلج الكميلة لمجهلهد السبحوللة فلي المجلان اكتل 02أكثخ ملن  -
 .وغيخها وكذف حاالت غر الطمبة في االمتحانات االمتحانية

 حلهل التطبيل  فلي ةالعمسيل الشلجوةشهادة تقجيخية من عسيج الكمية لمجههد السبحولة فلي  -
 .0218/2/9لكمية التخبية األساسية 

لمجهللهد التخبيللة االساسللية /جامعللة تمعفللخ كميللة ب شللكخ وتقللجيخ مللن الدلليج عسيللج كتللا -
 .0217/10/11استزافتهمالسبحولة في 


