
 انسيزج  انعهميح وانذاتيح

 زٌُت ػجسانجبري ٌىَص دمحم انحرٌري.االسم انزتاعي وانهقة: 

 16/4/2015يسرش يطبػس فً  انمزتثح انعهميح انحانيح وتاريخ انحصىل عهيها:

  يزسوعخانحانح االجتماعيح: 

 29/10/1982ثغساز /انكرخ فً محم وتاريخ انىالدج : 

 ػرالٍخ انجىسيح :

 زهىن / لضبء زاذى  انحاني :عىىان انسكه 

  b8e – lot4@yahoo.comانثزيذ االنكتزووي:

 انسيزج انعهميح

 امأل انمؤهالخ االكاديميح:

 انثهذ      انجامعح      انكهيح          سىح انتخزج  انشهادج  

 انؼراق انًىصم  انزرثٍخ االضبضٍخ   2008 ثكبنىرٌىش -1

 انؼراق انًىصم  انزرثٍخ االضبضٍخ 2015 يبعطزٍر -2

   

 ثاويا:انخثزج االكاديميح وانتذريسيح:

 تذريس انمىاد االتيح:

 َصىص اَكهٍسي/ررثٍخ ذبصخ/يرحهخ صبنضخ -9                                      اذزجبراد/ انًرحهخ انراثؼخ-1

                             َصىص اَكهٍسي/ررثٍخ ذبصخ/يرحهخ راثؼخ                                                                                           - 11                 انراثؼخطرائك رسرٌص ررصصٍخ/ انًرحهخ -2

                                 اَكهٍسي/رٌبض اطفبل/يرحهخ صبنضخَصىص  - 11                                  ذظ وكزبثخ/ انًرحهخ انراثؼخ- 3

  َصىص اَكهٍسي/رٌبض اطفبل/يرحهخ راثؼخ - 12                          يكزجخ واصىل ثحش/انًرحهخ انضبنضخ-4

اونى                                                                           اَكهٍسٌخ ػبيخ /يرحهخ - 13                                          اَشبء/ انًرحهخ انضبٍَخ- 5

          اَكهٍسٌخ ػبيخ /يرحهخ صبٍَخ -14                                       صحخ َفطٍخ/يرحهخ صبٍَخ-6

 /اضاليٍخ/يرحهخ صبنضخ َصىص لرآٍَخ-15                                 اصىل ررثٍخ/ انًرحهخ االونى-7

 َصىص لرآٍَخ /اضاليٍخ/يرحهخ راثؼخ -16                       يُهظ ثحش اَكهٍسي/ انًرحهخ انضبنضخ-8  

 (/يرحهخ صبٍَخHeadway plusاَكهٍسٌخ ػبيخ) -17                                                                      

 

يٍ ثحىس انزررط نهًرحهخ انراثؼخ واالشراف ػهى رطجٍك طالة االشراف ػهى انؼسٌس ) 

                                                                                      انًرحهخ انراثؼخ(

mailto:lot4@yahoo.com


 انمشاركاخ انعهميح:

انؼبيخ فً شهبزح يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انزً البيزهب كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ/لطى انؼهىو -1

16/4/2018 

شهبزح  يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انزً البيزهب وحسح انزؼهٍى انًطزًر فً انًىلغ   انجسٌم/زهىن  -2

 5/4/2018فً 

شهبزح يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انًمبيخ رحذ ػُىاٌ )رضبئم انى انزؼهٍى يٍ وعهخ َظر  -3

 23/4/2018اكبزًًٌ يزًٍس( فً 

ثسرعخ   16/4/2018يخ انهغخ انؼرثٍخ انًمبيخ فً يىلغ زهىن فً يشبركخ فً زورح ضال -4

 .( ورمسٌر عٍسعسا87)

شهبزح يشبركخ فً ورشخ انؼًم انًمبيخ رحذ ػُىاٌ )االضزشراق وانسراضبد انزبرٌرٍخ( فً -5

 19/12/2018لطى انزبرٌد /كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ ثزبرٌد 

رحذ ػُىاٌ )انرٌبضخ وصحخ انجسٌ وضجم ػالط  شهبزح يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انًمبيخ --6

 26/12/2018اصبثبره( فً لطى انزرثٍخ انجسٍَخ وػهىو انرٌبضخ /كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ ثزبرٌد 

شهبزح يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انًمبيخ رحذ ػُىاٌ )انزحسٌبد انجٍئٍخ واصبرهب فً انًُظىر  -7

انزرثٍخ االضاليٍخ /كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ ثزبرٌد رؤٌخ اضاليٍخ يؼبصرح( فً لطى  –االضاليً 

28/11/2018 

)زرع (يشبركخ فً انُسوح انؼهًٍخ انًمبيخ رحذ ػُىاٌ )انجحش انؼهًً ازاح نجُبء انىطٍ( فً  -8

 30/12/2018كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ ثزبرٌد 

 ثانثا:انخثزج االداريح:

 انؼًم فً شؼجخ انسراضبد انؼهٍب نًسح ارثغ ضُىاد.

 راتعا:انثحىث انعهميح )انمىشىرج وغيز انمىشىرج( اليىجذ

 خامسا:انهجان انعهميح واالدرايح: )نجىح امتحاويح(

 سادسا:انذوراخ انتطىيزيح:

 دورج طزائق انتذريس. -1

 دورج سالمح انهغح انعزتيح. -2

 ساتعا: انتشكزاخ وانتقذيز:

 ( كتاب شكز وتقذيز13) 

 


