
 السيزة الذاتيت

 بياواث عامت:
 

                                        لزٌزِ ػثذانًُؼى صانح اتىٍَزاٌ :االسم

 لزٌزِ :اللقب

 نٍثً الجىسيت:

 جايؼح طثها –كهٍح االلرصاد وانًحاطثح  العىىان:

 sebhau.edu.lyabd.igrirah@ البزيذ االلكتزووي:

 يظاػذ يحاضز الذرجت العلميت:

 

 :بياواث اكاديميت
 

 اسم وعىىان المؤسست العلميت
 سىىاث الذراست

 الذرجت الممىىحت التخصص
 انى يٍ

 دتهىو ػانً يحاطثح ػايح 2000 1997 انًؼهذ انؼانً نهًهٍ انشايهح طثها

 ياجظرٍز ادارج اػًال 2006 2003 جايؼح انؼهىو انًانٍشٌح

 
 الخبزة العمليت:

 

 وىع وطبيعت العمل اسم وعىىان المؤسست ث
 المذة

 الى مه

1.  
شزكح انشزق نرصذٌز واطرٍزاد 

 طثها - انًىاد انًُشنٍح وانكهزتائٍح
 2002دٌظًثز  2002ٌُاٌز  يحاطة

2.  
كهٍح االلرصاد  -جايؼح طثها

 وانًحاطثح يزسق
 2015ٌُاٌز  2007ٌُاٌز  و. يحاضز

3.  
كهٍح االلرصاد  -طثها جايؼح

 وانًحاطثح طثها
 2017ٌُاٌز  2015فثزاٌز  و. يحاضز

 2007يارص 1 2007فثزاٌز 1 2007يزاجؼح يٍشاٍَح  طثها-يجهض انرخطٍط  .4

 2007ٌىنٍى  2007اتزٌم  و. يحاضز )يرؼاوٌ( طثها-انًؼهذ انمىيً نإلدارج  .5

 2016فثزاٌز   2014ياٌى  و. يحاضز )يرؼاوٌ( انًؼهذ انؼانً نهًهٍ انشايهح  .6

 2015أتزٌم  2 2015يارص  8 (Excel & SPSSيذرب )يثادئ  طثها-يزكش انذنٍم نهرذرٌة  .7

 2017فثزاٌز  2016ٌُاٌز  رئٍض لظى انجىدج وذمٍٍى االداء كهٍح االلرصاد وانًحاطثح فزع طثها  .8

9.  
 -يكرة ضًاٌ انجىدج وذمٍٍى االداء

 جايؼح طثها

انذراطح انذاذٍح نأللظاو يُظك تهجُح يراتؼح 

 انؼهًٍح تانكهٍاخ
 2016أتزٌم 19 2016أتزٌم 15

 2016ياٌى  12 2016ياٌى  8 يذرب )دورج إدارج ولد( طثها جايؼح انرذرٌة يكرة  .10

 كهٍح االلرصاد وانًحاطثح فزع طثها  .11
يُظك كهٍح االلرصاد وانًحاطثح فزع طثها 

 /انًكهف
 2016طثرًثز  25 2016طثرًثز  8

 2016أكرىتز 9 2016طثرًثز14 ػضى فً نجُح اخرٍار يرذرتٍٍ انًُظًح انذونٍح نههجزج  .12

 جايؼح طثها  .13
ػضى تانهجُح انرحضٍزٌح نهًهرمى انؼهًً 

   انًظرمثم وأفاق انذونً، طثها يؼزضحىل 
 2016  أكرىتز 4 2016ٌىنٍى  11

 2016أتزٌم  2 2016يارص  8 (Powerpointيذرب ) طثها-يزكش انذنٍم نهرذرٌة  .14

 2016أكرىتز  26 2016أكرىتز 23 يذرب )دورج فٍ اػذاد وكراتح انرمارٌز( طثها جايؼح انرذرٌة يكرة  .15
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 المهاراث:الذوراث و
 

 التاريخ الجهت الماوحت اسم الذورة ث

 1995 انًزكش االفزٌمً نهحاطة االنً دورج يثادئ حاطىب  .1

 1996 االنًانًزكش االفزٌمً نهحاطة  دورج يؼانجح َصىص  .2

3.  Microsoft Word&Excel 1999 انًؼهذ انؼانً نهًهٍ انشايهح طثها 

 2003يارص – 2002اكرىتز نهغاخ/ يانٍشٌا ELSيؼهذ  دوراخ يكثفح فً انهغح االَجهٍشٌح  .4

5.  Microsoft PowerPoint & SPSS 
ء يٍ يمزراخ دراطٍح فً جايؼح انؼهىو شج

 (USMانًانٍشٌح )
 2004ياٌى 

 2009يارص  – 2008ياٌى  يؼهذ انمىذح االنًاًَ/ انًاٍَا يكثفح فً انهغح االنًاٍَحدوراخ   .6

 2016 انثىرد االيزٌكً انكُذييؼرًذج يٍ  (TOT)دورج اػذاد انًذرتٍٍ   .7

 2017فثزاٌز –2016دٌظًثز  يزكش فشاٌ (ICDL)انزخصح انذونٍح نهحاطة االنً   .8

 2017يارص  9-5 طثها جايؼح انرذرٌة يكرة SPSSانرحهٍم االحصائً تاطرخذاو   .9

10.  
 انؼهًٍح اانًزاجغ ذُظٍكذطثٍماخ جىجم و 

 EndNote تزَايج تاطرخذاو
 2017يارص  23-20 طثها جايؼح انرذرٌة يكرة

 

 اللغاث: -

 انؼزتٍح: انهغح االو 

  :االَجهٍشٌحTOEFL iBT (87) 

  :االنًاٍَحB2.3 

 


