السيزة الذاتيت والعلميت
الذاتيت
االضى انرثبعٍ وانهقت :اروي نؤٌ عجذانخبنق ضعُذ انحبيذ
انًرتجخ انعهًُخ انحبنُخ وتبرَخ انحصىل عهُهب :يذرش يطبعذ 8113|1|82
|يكبٌ انعًم :جبيعخ انًىصم |كهُخ انترثُخ االضبضُخ| قطى انهغخ االَكهُسَخ
انحبنخ االجتًبعُخ :اريهخ
يحم وتبرَخ انىالدح :يىصم 1821-11-14
انجُطُخ :عراقُخ
عُىاٌ انطكٍ انحبنٍ :يىصم| حٍ انعرثٍ

العلميت
أوال :المؤهالث االكاديميت
 .1ثكبنىرَىش نغخ اَكهُسَخ |8111انجهخ انًبَحخ :كهُخ انترثُخ نهعهىو االَطبَُخ| جبيعخ
انًىصم| قطى انهغخ االَكهُسَخ
 .8يبجطتُر نغخ االَكهُسَخ|8111انجهخ انًبَحخ :كهُخ انترثُخ نهعهىو االَطبَُخ| جبيعخ
انًىصم| قطى انهغخ االَكهُسَخ
 .1يحبضر يجبٍَ  |8112جبيعخ انًىصم| كهُخ انترثُخ نهعهىو االَطبَُخ| قطى انهغخ
االَكهُسَخ

ثانيا :الخبزة االكاديميت
.1تذرَص يبدح االَكهُسَخ انعبيخ(قىاعذ صىد اضتُعبة) نطهجخ انًرحهخ االونً
.8تذرَص يبدح انًحبدحخ نطهجخ انًرحهخ انخبَُخ
.1تذرَص يبدح انصىد نهرحهخ انخبَُخ
.2تذرَص يبدح انهغخ نهًرحهخ انخبنخخ
.3تذرَص يبدح االضتُعبة نهًرحهخ انخبنخخ
.4تذرَص يبدح االختجبراد نهًرحهخ انراثعخ

.7األشراف عهً ثحىث تخرد طهجخ انًرحهخ انراثعخ
.2يُبقشخ ثحىث تخرد طهجخ انًرحهخ انراثعخ
 .8االشراف عهً تطجُق طهجخ انًرحهخ انراثعخ

ثالثا :الخبزة االداريت
رابعا :البحىث العلميت المنشىرة محليا ودوليا
.1ثحج يُشىر يحهُب  :يجهخ انترثُخ وانعهى 8111|4|3
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خامسا :اللجان العلميت واالداريت
 .1عضى نجُخ ايتحبَُه 8117-8114
 .8عضى نجُخ فرعٍ فٍ االرشبد 8112
 .1تكهُف يختجرٌ 8112-8117

سادسا :النذواث والذوراث وورش العمل التطىيزيت
#النذواث:
.1دراضبد يتُىعخ فٍ انجُئخ وانًجتًع يٍ وجهخ َظر اكبدًَُخ 8112|2|3
#الذوراث
.1يهبراد انتذرَص انجبيعٍ انفعبل 8117|18|81-81
.8كفبءح انهغخ االَكهُسَخ 8112
.1كفبءح انحبضىة8112
.2ضاليخ انهغخ انعرثُخ8112

#ورش العمل| شهادة مشاركت
 .1االصىل انصحُحخ فٍ كتبثخ انجحج انعهًٍ 8117|18|84
 .8عهىو انترثُخ انجذَُخ واضتخًبرهب فٍ يخرجبد انترثُخ االضبضُخ 8117|18|18
#ورش العمل| محاضز 8111|3|11
The Use of Technology in English Language Teaching

سابعا :كتب الشكز والتقذيز
 .1كتبة شكر يٍ قجم انعًُذ :عضى نجُخ ايتحبَُه 8117|11|88
 .8كتبة شكر يٍ قجم انعًُذ :انقبء يحبضرح فٍ ورشخ عًم نقطى انهغخ االَكهُسَخ| كهُخ
انترثُخ االضبضُخ 8112|4|11
ثامنا :المؤتمزاث| مشاركت بحىث
.1انًؤتًر انعهًٍ انذونٍ انخبٍَ نهغبد| جبيعخ انًىصم 8111|1|84-83
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