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 السيرة الذاتية لعضو الييئة الفنية 
 الميندس عروه جمعو غنم

  شخصيــة:معمومات 

الحالة  الجنس  مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم
 االجتماعية

 عازب ذكر الالذقية 8811 عربي / سوري عروه جمعو غنم

وان
لعن
ا

 

 350592-41- 963+ ىاتف المنزل 
 ghanam.orwa@gmail.com البريد اإللكتروني

 550542-992 -963+ ىاتف الجوال

سة قسم اليند –كمية اليندسة المدنية  –جامعة تشرين  الجية ميندس قائم باألعمال  الوظيفة
 المائية والري

 :المؤىـــــالت العممية والشــــيـــادات الحـــــاصل عمــــييـــا 

 التخصص المركز \الكمية  المعيد \ معةالجا التقدير تاريخو المــــؤىـــــل م
 مائية وري اليندسة المدنية جامعة تشرين جيد جداً  2182 إجازة في اليندسة المدنية 8

2 
ماجستير في اليندسة   -سنة أولى

 المدنية
منشآت  –مائية وري  اليندسة المدنية جامعة تشرين امتياز مستمر

 مائية
  : الخبرات العممية 

 الشركة  قائم باألعمال ميندس الوظيفة
كمية اليندسة  –جامعة تشرين 

قسم اليندسة  –المدنية 
 المائية والري

 حتى اآلن -2182 الفترة 

 الميام
 

 :محاضر في القسم العممي لممواد التالية 
اليندسة  –الصرف واستصالح األراضي  –ىندسة حماية الشواطئ  – 8/2سدود  – 8/2منشآت مائية  – 8/2ميكانيك السوائل    

  8/2الوصفية 
 المشاركة باإلشراف عمى مشاريع التخرج لطالب السنة الخامسة قسم اليندسة المائية والري 

  جراء و  ،تصحيح االمتحانات العمميةمقابالت الطالب لممشاريع الفصمية، و المشاركة في  نية والرصد االمتحانيالمراقبات االمتحاا 
 والمجان المشارك فييا :   العضويات 

 تاريخ العضوية المجنة أو الجمعية م
 2182 فرع الالذقية –نقابة المعممين السوريين  8
 2182 فرع الالذقية –نقابة الميندسين السوريين  
  :  ميارات أخرى 

 الميارات  نوعية الميارة   

     ميارات الحاسوب
Word, Excel, Power Point, GIS, HEC- RAS, GeoStudio/SEEP, WEAP, 

AutoCAD 2D 
 

 ICDLحائز على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

 المغات
 الكتابة القراءة التحدث المغة
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  اإلنكميزية

    أخرى

  جامعة تشرين ميارات جيدة في العرض واإللقاء مكتسبة من خالل خبرتي كمحاضر في كمية اليندسة المدنية في 

 وفًقا التدريس تخصيص كيفية تعممت - المستويات جميع تغطي - مختمفة دموا تدريس في خبرتي خالل من لميارات االتصا 
بحيث يمكن فيميا بشكل  ،المناسب المستوى عمى المعقدة المعمومات نقل عمى القدرة تر طو   وقد المختمفين الطالب لمستوى
دت من وسائل ، واستفعمى حد سواء ييا وكتابيا، شفكمية كبيرة من المعمومات بإيجاز ، تعممت كيفية توصيل. مع الممارسةأفضل

كما استمعت بعناية إلى نصيحة زمالئي الذين استوعبت . PowerPoint، بما في ذلك برنامج اإلعالم والوسائل البصرية األخرى
 خبراتيم وأدرجتيا في تدريسي
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 تشجع؛ خالل مرحمة دراستي الجامعية الفصميةمشاريع مجموعات الالدور القيادي في  تأخذ -نظيمية / اإلدارية الميارات الت 
 العادة عمى الحصول عمى أعمى درجة، األمر الذي ساعدنا في لقيام بأكثر مما كان متوقًعا منازمالئي عمى بذل الجيد اإلضافي وا

 يارات مخبر جيدة مكتسبة من خالل دورة تدريبية عمى جميع التجارب في مخبر الييدروليك في كمية اليندسة المدنية في جامعة م
 تشرين 

  :  اليوايات 

 الموسيقى -الرسم  –القراءة 
 فآتالجوائز والمكا   : 

 تاريخ المنح اسم الجائزة
 2182 شيادة الباسل لمخريج المتفوق

 


