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 انـبـيـبَـبث انـشـخـصـيـت أٔالً:
 

 / انرقى انٕظيفي َبظى ابراْيى حسٍ يرعي انصفبر  االسى

 يذرس يضبػذ انًرتبت انعهًيت

 كهٍخ انهُذصخ / خبيؼخ انًىصم رٓت انعًم

 constructionيذٍَخ / تشٍٍذ هُذصخ  انتخصص

 07700338577 انزٕال  انعًم ْبتف

 Nathemalsaffar1@gmail.com رَٔيانبريذ االنكت

 nathemalsaffar@yahoo.com انًىلغ االنكتروًَ 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤْالثحـبَـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اســى انزبيعـــت ســُت انتخـرد انذررـت

 / / / / الدكـتــــوراه

 الماجســــتيـر
انًًهكخ  خبيؼخ نفجرِ 8811

 انًتحذح

 -هُذصخ يذٍَخ 

 ذتشٍٍ

 البكالوريـوس
انًًهكخ  انتكُىنىخٍخخبيؼخ تًٍش  8811

 انًتحذح

 هُذصخ يذٍَخ

 

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفترة انزيُيت رٓت انعًم انٕظيفت

 4/2020/ 18- 1/8/1992 كهٍخ انهُذصخ  ػضى هٍئخ تذرٌش

 2006 - 1999 نٍجٍب -انًؼهذ انؼبنً ثزوارِ  ػضى هٍئخ تذرٌش

   

   

 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 انبحٕث ٔاألَشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

1 

انهُذصخ   " اَتهبء ػمذ انًمبونخ فً انمبَىٌ انًذًَ انؼرالً يغ إشبرح نهشروط انؼبيخ نًمبوالد إػًبل 

 انًذٍَخ انؼرالٍخ " 

 " اصتخذاو طرٌمخ انضًجهكش نتحمٍك الم كهفخ إَتبج فً يؼًم انُدف نألنجضخ انرخبنٍخ ". 2

وكًٍخ انًبدح انًبنئخ ػهى خىاص انخرصبَخ اإلصفهتٍخ انضبخُخ " . " تأثٍر َىع 3  

" " تأثير إضافة ركام برادة الحديد على خواص الخلطات الخرسانية اإلسفلتية الساخنة 4  

دراصخ فً انطرائك انرئٍضٍخ نهتخطٍظ انزيًُ نهًشبرٌغ انهُذصٍخ"  " 5  

6  

 انكتب ٔانًؤنفبث:

1  

 

 

 ب ٔاألعًبل انتطٕعيتانتذريخـبيـسـبً: 
 

1 

 اليلنولوجياة جممعاة يايم  –فاي للياة الدندساة  1987دورة علمية في" هندسة الطرق والنقل " / عام   -1
Thames        Polytechnic   انلليرا. –/ لندن 

     Rycotewood Collegeفً كهٍةخ رٌكةىد وود 1987" /اإلَشبئٍخدورح ػهًٍخ وتطجٍمٍخ فً "انًكبئٍ وانًؼذاد  -2

 اَكهترا. –تٍى / 

    فةةةً يركةةةز ثٍرخةةةبو  1988انهُذصةةةخ انًذٍَةةةخ /  إلػًةةةبل( فةةةً يختهةةةف انًىا ةةةٍغ  َظرٌةةةخ وتطجٍمٍةةةخ دورح يهٍُةةةخ   -3

Birchm Center 

 اَكهترا. –( / ثٍرخبو ٍَىتبوٌ C.I.T.B  اإلَشبئٍخ اإلػًبلنهتذرٌت فً       -4

 .انًىصم  خبيؼخ/ فً يركز انجحىث وانتطىٌر وانذراصبد 1996ػبو  ػهًٍخ فً" طرق انتذرٌش انحذٌثخ " دورح -5

 فً يركز انحبصجخ االنكتروٍَخ / خبيؼخ انًىصم  2008دورح ػهًٍخ فً" كفبءح انحبصىة " ػبو  -6

فةً يركةز تطةىٌر طرائةك انتةذرٌش وانتةذرٌت اندةبيؼً/  2009دورح ػهًٍخ فً" انترثٍخ ػهى حمىق اإلَضةبٌ " ػةبو  -7

 خبيؼخ انًىصم 

  م/ خبيؼخ انًىص اَداةكهٍخ  2018انهغخ انؼرثٍخ ػبو فً دورح صاليخ  -8

 .انًضبهًخ فً رفغ االَمبض واػبدح اػًبر لضى انهُذصخ انًذٍَخ فً كهٍخ انهُذصخ / خبيؼخ انًىصم  -9

 
 شبرك فيّ انتيانًؤتًراث انعهًيت سبدًسب: 

 انتبريخ أسى انًؤتًر و

فً كهٍخ انهُذصخ / خبيؼخ انًىصم  ورشخ ػًم ثرَبيح َظبو يتبثؼخ انترلٍبد انؼهًٍخ  1   
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 سببعبً: دٔراث تًُيت قذراث أعضبء ْيئت انتذريس

يسى انبرَبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

1 
فً يركز  1996ػبو  ػهًٍخ فً" طرق انتذرٌش انحذٌثخ " دورح

.انًىصم  خبيؼخ/ انجحىث وانتطىٌر وانذراصبد  

 

فً يركز انحبصجخ  2008دورح ػهًٍخ فً" كفبءح انحبصىة " ػبو  2

 االنكتروٍَخ / خبيؼخ انًىصم

 

فً يركز  2009دورح ػهًٍخ فً" انترثٍخ ػهى حمىق اإلَضبٌ " ػبو  3

 تطىٌر طرائك انتذرٌش وانتذرٌت اندبيؼً/

 

كهٍخ اَداة / خبيؼخ  2018دورح صاليخ انهغخ انؼرثٍخ ػبو فً  4

 انًىصم

 

 

 

 شرا  عهيٓبقبو ببإل انتيانًبرستير ٔانذكتٕراِ  رسبئم

 تبريخ انتسزيم عُٕاٌ انرسبنت اسى انببحج و

1 / / / 

 
قبو بًُبقشتٓب انتيانرسبئم   

 انتبريخ عُٕاٌ انرسبنت اسى انببحج و

1 / / / 

 
 


