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 لجين سالم مرصفى الذكخجياسم التجريدية :
 

 استاذ مداعج :، المقب العمسيالجكتهراه: الذيادة
 ، جامعة السهصل، السهصل، العخاقالتخبية لمعمهم اإلندانية، كمية الجغخافيةقدم 

  

 

 السعمهمات الذخرية
 الذكخجي لجين سالم مرصفى  االسم 
 62/8/3791  السهاليج 
 السهصل /العخاق السجيشة، البمج مكان الهالدة 
 انثى الجشذ 
 عخاقية الجشدية 
 متدوجة الحالة الدوجية 
 ثالثة عجد األشفال 
 09903930291 رقم الياتف الجّهال 

 

 السعمهمات األكاديسية
 استاذ مداعج المقب العمسي 
 جامعة السهصلاإلندانيةقدم الجغخافية، كمية التخبية لمعمهم  القدم العمسي ، 
 شخائق تجريذ التخرز العام 
 شخائق تجريذ الجغخافية التخرز الجقيق 
 البخيج األلكتخوني Ljyn0006@gmail.com 
 صفحة الرابط  بهابة البحث العمسيprofile من الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العمسيprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقس 32)يتكهن من 
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 التحريل الجراسي
 الجية السانحة التخرز الدشة الذيادة

 البمج السهصل  ، جامعة التخبية  كمية شخائق تجريذ الجغخافية 6002 دكتهراه ، 
 العخاق

 العخاق ، البمج السهصل ، جامعةالتخبيةكمية  الجغخافيةشخائق تجريذ  6000 ماجدتيخ 
 العخاق ، البمجالسهصل ، جامعة  التخبية كمية جغخافية 3772 بكالهريهس 

 

 األلقاب العمسية
 61/7/6008 استاذ مداعج 
  67/1/6002 مجرس 
 7/3/6003 مجرس مداعج 
 62/6/3772 مداعج باحث 

 

 الخبخات العمسية واإلدارية
 مكان العسل 6060 – 6060 السشرب 
  مكان العسل 6060 – 6060 الخبخة 

 

 األنذصة التجريدية
  الثالث ،قدم الجغخافية، كمية التخبية لمعمهم االندانية شخائق تجريذمشاىج و، 
 مشاىج وشخائق تجريذ ، الثالث ، قدم التاريخ، كمية التخبية لمعمهم االندانية 
  ، كمية التخبية لمعمهم االندانية والتاريخ قدم الجغخافيةالتخبية العسمية ،الخابع ، 
 تعميم ثانهي ، الثاني ،قدم الكيسياء وقدم عمهم الحياة وقدم الخياضيات ، كمية التخبية 
 القياس والتقهيم، الخابع، قدم الجغخافية ، كمية التخبية لمعمهم االندانية 
  افية ، قدم الجغخافية ، كمية التخبية لمعمهم االندانيةمشاىج البحث التخبهي ،الساجدتيخ شخائق تجريذ الجغخ 
 شخائق التجريذ ، الساجدتيخ جغخافية ، قدم الجغخافية ، كمية التخبية لمعمهم االندانية 
 القياس والتقهيم ،قدم التاريخ وقدم الجغخافية ،كمية التخبية لمعمهم االندانية 

 

 اإلشخاف عمى شمبة الجراسات العميا
 شالبة واحجة الساجدتيخ 
 الجكتهراه  

 



 البحهث السشذهرة
  استخاتيجية قائسة عمى التخيل السهجو واثخىا في تشسية الصالقة المغهية االبجاعية لجى شالبات الرف الخابع  3بحث

 ( 6037 )االعجادي
  واالتجاىات نحه اثخ استخجام السجسعات التعميسية والتعمم التعاوني باستخاتيجية فخق التعمم في التحريل  6بحث

 (6033الجغخافية لصالبات الرف الخامذ االعجادي في مجيسة السهصل )
  اثخ استخجام العرف الحىشي في تحريل شالبات الرف الثاني الستهسط في مادة الجغخافية وتشسية   1بحث

 (6007تفكيخىن االستجاللي )
   كمية التخبية وعالقتيا بسيل شمبتيم نحه  السسارسات التجريدية لمصمبة /السجرسين في قدم الجغخافية 4بحث/

 (6008الجغخافية)
  (6009كمية التخبية لمسفاىيم الجغخافية وعالقتيا بجافعيتيم لتعمسيا )–مجى استيعاب شمبة قدم الجغخافية  2بحث 
  السهصل اثخ استخجام خخائط السفاىيم في اكتداب شالبات الرف الخابع العام لمسفاىيم الجغخافية في مجيشة  2بحث

(6009) 
  بية لبعس فاعمية تجريذ مادة الخخائط العسمي في اكتداب شمبة الرف االول قدم الجغخافية كمية التخ  9بحث

 (6002السيارات الجغخافية )
  اثخ استخجام دائخة التعمم في اكتداب السفاىيم الجغخافية واالحتفاظ بيا لجى شالبات الرف الخابع العام  8بحث

(6003) 
 

 
 

 الكتب السؤلفة
  3كتاب 
 كتاب 

 
 

 العمسية والشجوات السؤتسخات
 /10/1/6037السؤتسخ الجولي الدابع /جامعة ابن رشج /كمية التخبية لمعمهم االندانية 
  36/6/6037-33تسخ العمسي االول /جامعة دىهك/ السؤ 
  64/2/6009-61تسخ كمية التخبية االساسية )مذاركة ببحث( مؤ 

 
 الشجوات 

 



  6037/ 66/2-60ثقافي بالفن نخسم ادراكشا لمحياة /جامعة السهصل/مهسم 
 

  نجوة عمسية اقامتيا مخكد نهن لمبحهث والجراسات الستخررة بعشهان الباحثهن السدتقمهن ام السذتخكهن الفعالهن
 تحت مجيخ االنجاز/جامعة السهصل /كمية التخبية االساسية

 
 38/4/6038شفدية بعشهان ثقافة الدالم روية بعج التحخيخ/جامعة السهصل/الشجوة العمسية لقدم العمهم التخبهية وال 

 
 

 الشذاشات العمسية األخخى 
  السذاركة في تقجيم محاضخات لمسذخفين التخبهيين ضسن بخنامج الجورة التصهيخية لالشخاف التخبهي 
 تبادل الثقافي بالتعاون مع الييئة االلسانية لم السذاركة في الهرشة الجولية الثالثةDAAD 
 السذاركة في الهرشة التعخيفية لبخنامج الشداىة السشعقجة في كمية التخبية االساسية 
 دورة تصهيخية لتجريب التجربين  السذاركة فيTOT 
  السذاركة في دورة تكامل البحهث التخبة بين السشيجية والتصبيق 
  في كمية التخبية السذاركة في السمتقى التخبهي االول بعشهان العمهم التخبهية مشصمق لتعديد التعاير الدمسي

 6037االساسية
 السذاركة في ورشة عسل بعشهان التخقيات العمسية في ضل بخنامج كذف االستالل ومعاييخ جهدة التعميم 
  السذاركة في ورشة عسل بعشهانACADEMY OF SCIENTIFIC RESEARCH &TRAAINING 

 

 عزهية الجسعيات
 الجسعية العخاقية لمجراسات التخبهية والشفدية 
  

 

 كتب الذكخ
 من الديج رئيذ  جامعة السهصل د.قري االحسجي شكخ وتقجيخ 
 عمي دمحم االديب شكخ وتقجيخ من الديج وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي 
  السهصل د.ابي الجيهجيشكخ وتقجيخ من الديج رئيذ جامعة 
 شكخ وتقجيخ من الديج عسيج كمية التخبية لمعمهم االندانية د.ليث حدن 
 كخ وتقجيخ من الجسعية العخاقية لمجراسات التخبهية والشفديةش 
 شكخ وتقجيخ من مخكد نيشهى لالستذارات والبحهث 
 ( من نقيب االكاديسيين العخاقيين د.ميشج اليالل6شكخ وتقجيخ عجد ) 



  تقجيخ من الديج عسيج كمية التخبية لمعمهم االندانية ابن رشج د.عالوي سادر جازعشكخ و 
 من الديج عسيج كمية التخبية د.عرام جخجيذ سمهمي شكخ وتقجيخ 
 وبتهاريخ مختمفة  زىيخ الذاروك (   من الديج عسيج كمية التخبية د.2تقجيخ عجد ) و شكخ 

 
 
 


