
 

 
 

 الظٍزح الذارٍخ العلوٍخ

 الظٍزح الذارٍخ:

 طحز عجذ الغًٌ ًٌْض العجٍذياالطن الزثبعً ّاللمت : 

 / لظن العلْم العبهخ. األطبطٍخهكبى العول: عبهعخ الوْصل / كلٍخ الززثٍخ 

 هزشّعخالحبلخ االعزوبعٍخ : 

 27/11/1969هحل ّربرٌخ الْالدح: 

 الغٌظٍخ : عزالٍخ 

 حً االًذلضعٌْاى الظكي الحبلً : العزاق/ هْصل / 

  .Sahar @ yahoo.comالجزٌذ االلكززًًّ :

 07705279178رلن الِبرف : 

 الظٍزح العلوٍخ:

  األكبدٌوٍخ: الوإُالد أّال

الذّلخ  الغبهعخ الكلٍخ الظٌخ الشِبدح د

 الوبًحخ

 العزاق الوْصل العلْم 1991 ثكبلْرٌْص  .1

 العزاق الوْصل العلْم 1995 الوبعظزٍز  .2

3.       

 

 ّالزذرٌظٍخ: األكبدٌوٍخصبًٍب: الخجزح 

 اللمت العلوً : هذرص       

 كِزثبئٍخ ) عولً ًّظزي (، خْاص الوبدح ، كِزّهغٌبطٍظٍخ: الوْاد الزً لبم ثزذرٌظِب  

  ، هٍكبًٍك عولً ًّظزي حبطجبد )ًظزي ّعولً( رزثٍخ ثٍئٍخ ّصحٍخ 

 

 

 الوشبركبد العلوٍخ 

 :الوإروزاد 

 



 

 
 

الوشبركخ فً الوإروز العلوً الظٌْي الظبدص )الذّلً الضبًً( الذي ألبهزَ كلٍخ 

الززثٍخ األطبطٍخ رحذ شعبر  )ًحْ اطزضوبر أفضل للعلْم فً ثٌبء اإلًظبى فً ظل 

 الزحذٌبد الوعبصزح(

 :الٌذّاد 

الوْصل ثعٌْاى .الٌذّح العلوٍخ الضبًٍخ الزً ألبهزِب كلٍخ الززثٍخ األطبطٍخ / عبهعخ 1

 )الزلْس الجٍئً فً هذٌٌخ الوْصل ّأصزٍ على الحٍبح(

 

.الٌذّح العلوٍخ الوْطعخ الزاثعخ الزً ألبهزِب  كلٍخ الززثٍخ األطبطٍخ / لظن العلْم العبهخ  2

 ثعٌْاى ) األهزاض الوعذٌخ ثٍي رالهٍذ الوذارص , طزق الْلبٌخ ّأطبلٍت العالط(

 

حذ عٌْاى ) رطبئل ئلى الزعلٍن هي ّعِخ ًظز أكبدٌوً . الٌذّح العلوٍخ الومبهخ ر3

 هزوٍش(

 

4. 

 الذّراد الزطٌْزٌخ  

 دّرح ثعٌْاى ) الزؤٌب العلوٍخ فً سٌبدح المذرح على اكزشبف هزالسهخ الزْحذ( .1

 دّرح طزائك الزذرٌض .2

 دّرح طالهخ اللغخ العزثٍخ .3

 (اإلحصبئًثٍي الوٌِغٍخ الجحضٍخ ّالزحلٍل  دّرح ثعٌْاى) ركبهل الجحْس الززثٌْخ .4

 ( SASفً الجحش العلوً ّثزًبهظ  اإلحصبئًدّرح ) الزحلٍل   .5

 دّرح ثعٌْاى  .6

 :ّرع العول ّالحلمبد الذراطٍخ 

 األطبلٍت الظلٍوخ فً كزبثخ الجحْس الزصٌٍخ(.ّرشخ عول ثعٌْاى ) 1

 ز حظبثٍخ (. ّرشخ عول ثعٌْاى ) الوٌطك الضجبثً هفِْم لغْي هي ّعِخ ًظ2

 : اإلدارٌخصبلضب: الخجزح 

 

  : عذد الجحْس لٍذ الٌشز ّاالًغبس 

  8عذد الجحْس الوٌشْرح 

 )لٍذ الٌشز( دراطخ الخْاص الضْئٍخ لجْلً اصلٍي هزمبطع االّاصز ثزأصٍز الزلذٌي .1

 :عذد كزت الشكز ّالزمذٌز 

 ( كزبة شكز ّرمذٌز20)

 ( كزبة شكز هي رئٍض الغبهعخ1)

 اللغبى العلوٍخ ّاالدراٌخ : خبهظب:  

 لغٌخ غٍبثبد الطلجخ  .1

 الغٌخ االهزحبًٍخ  .2

 الطلجخ ئرشبدلغٌخ  .3

 لغٌخ االشزاف الززثْي لطلجخ الزطجٍك .4



 

 
 

 لغٌخ الغْدح .5

6.  


