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 لعضو الهيئة التدريسيةالديرة الذاتية 

 المزاوي سناء دمحم المهندسة 
 

 اإلنذاءات العامةالقدم:                                التقاني الهندسي المعهد: 
 

 الذخرية: البيانات -1
 عايدهاألم:                دمحماألب:          السزاوي الكشية:             سشاءاالسم: 

 الرهرة الذخرية                                              31/3/3991الالذقية  مكان وتاريخ الهالدة:
 ع. سالجشدية:            133بررى الذام محل ورقم القيد:  

 عازبةالحالة االجتساعية:  
 -      عدد األوالد:            -   ة:    /نهع ومكان عسل الزوج

 العنهان البريدي:-2
 3917940113مهبايل:       3431442310فاكس وىاتف العسل:            ال يهجد ىاتف السشزل:      

 Sanaa92almezawy@gmail.com      &almzaoy@tishreen.edu.sy-S    البريد اإللكتروني:

 1313 -1339 جامعة تذرين ،  الالذقية ، سهريا ، ، واسم البلد والجامعة:الذهادةتاريخ الحرهل على -3
 /امتياز/بتقدير (1313 - 1339)ىشدسة وإدارة التذييدقدم  ،اليشدسة السدنيةماجدتير في  :االختراص الدقيق-4
  ، ومكان الحرهل عليها:االذهادات الدابقة وتهاريخه-5
 /جيد جدا  /بتقدير / جامعة تذرين (1334 – 1331) قدم ىشدسة وإدارة التذييد –في اليشدسة السدنية  إجازة 
 2022  رقم القرار القاضي بالتعيين:   12/33/1332 والدنة(: رتاريخ التعيين في الجامعة )اليهم والذه-6
 جيد -المغة االنكميزية  ودرجة اإلتقان:األجنبية،  اللغات-7
 في هذا المجال: تالخبرة في مجال استعمال الحاسهب، ودرجة اإلتقان والدورات التي اتبع-8

 درجة اإلتقان برنامج الحاسهب
ICDL   جيد جدا (حائزة عمى شيادة ICDL) 

Power BI- CWORKS - Primavera P6.8.2 

 جيد جدا  
/بتقههههدير  2.2إصههههدار  6بههههدورة بريسههههافيرا شههههيادة نجههههاح )

 (2012 / من مركز الشهر بالالذقية /جيد جدا  
Microsoft (Project - Viso) - SPSS - AutoCad - 

Revit - Lingo - Corvid Exsys - Expert choice - 

Visual promethee - Fuzzy Tech- GIS. 

 

 جيد

 

mailto:Sanaa92almezawy@gmail.com
mailto:S-almzaoy@tishreen.edu.sy
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 المؤلفات والترجمات والمقاالت واألبحاث العلمية المحكمة التي تم نذرها:-9
 المقاالت العلمية المنذهرة:

اقتراح نسهذج لستابعة وتقييم األداء الفعمي إلدارة عسمية صيانة السباني في الجامعات الحكهمية وفق نظريهة األداء " 
 /1339/مجمة جامعة تذرين لمبحهث والدراسات العمسية  -"  حالة جامعة تذرين /الستهازن 

 األبحاث العلمية المدجلة:
 "تحدين كفاءة إدارة الريانة في الجامعات الحكهمية من خالل تقييم األداء الفعمي "حالة جامعة تذرين 
 الدراسة الزمشية والتخطيطية ألعسال مبشى إداري مع الشسذجة السعسارية بهاسطة برنامجي: 

Primavera P6.8.2&Autodesk Revit 2013)])[ 

 :والندوات العلميةالمؤتمرات 
  حزهر(. 1339السؤتسر اليشدسي األول لطالب الدراسات العميا بجامعة تذرين( 
  حزهر(. 1339محافظة الالذقية  -ىشدسة السدن الستطمبات والسعهقات–السؤتسر األول لميشدسة والسقاوالت( 

  / والههذي تههم ت جيههل  1313السههؤتسر الههدولي ال ههاني لطههالب الدراسههات العميهها فههي مجههال العمهههم اليشدسههية / نيدههان
"التشبههؤ بستطمبههات وتكههاليا الرههيانة لمسبههاني  عشهههان البحهه : 1313انعقههاده إلههى مشترههف شههير كههانهن األول 

 )نجاح ومذاركة(.   الخدمية" 

  آفاق -جامعة الهادي الدولية بعشهان: دور اليشدسة في البشاء والتطهيرالسؤتسر اليشدسي األول الذي أعمشت عشو
والذي تم ت جيل انعقاده بدبب اإلجراءات الهقائية من وباء كهرونا إلى  1313/ حزيران 31-31وتحديات /

)تم قبهل "استخدام ذكاء األعسال في إدارة الريانة لمسباني الخدمية"  عشهان البح : مهعد لم يحدد بعد.
 لبح (.ا

 ال يهجد    الكتب المؤلفة:-11
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 الخبرات التدريدية والمقررات التي أقهم بتدريدها:-11
 

 الدنة الدراسية الكلية سنة المقرر اسم المقرر

 فرل أول –الدشة الخامدة  إدارة الجهدة
اليشدسة السدنية / قدم 

 ىشدسة وإدارة التذييد
2012/2012  &2012/2020  &

2020/2021 

 فرل أول –الدشة الرابعة  ومهاصفات التذييد كهدات
اليشدسة السدنية / قدم 

 ىشدسة وإدارة التذييد
2012/2012  &2012/2020 

 اليشدسة السدنية فرل أول –الدشة ال ال ة  تكشهلهجيا مهاد البشاء
2012/2012  &2012/2020  &

2020/2021 

 يفرل ثان –الدشة الخامدة  تحميل واتستة الشظم اإلدارية
اليشدسة السدنية / قدم 

 ىشدسة وإدارة التذييد
2012/2012  &2012/2020 

 2012/2020&  2012/2012 اليشدسة السدنية / عام فرل ثاني –الدشة ال ال ة  تكشهلهجيا التذييد
 2021/2022 اليشدسة السدنية / عام فرل أول –الدشة الخامدة  الترسيم بسعهنة الحاسب

 2021/2022 اليشدسة السدنية / عام فرل أول –الدشة ال انية  /1إنذاء السباني /

 فرل أول –الدشة ال ال ة  الحاسهب التربهي 
كمية التربية / قدم معمم 

 الرف
2016/2012  &2012/2012 

 فرل ثاني -الدشة األولى  معمهماتية
السعيد التقاني اليشدسي / 

 قدم الشقل والسهاصالت
2020/2021 

 فرل أول -األولى الدشة  معمهماتية
السعيد التقاني اليشدسي / 

 2021/2022 قدم اإلنذاءات العامة

 فرل أول -الدشة األولى  ميكانيك تربة
السعيد التقاني اليشدسي / 

 قدم اإلنذاءات العامة
2021/2022 

 تكنهلهجيا اإلنذاءات
 )نظري  + عملي(

السعيد التقاني اليشدسي /  فرل أول -الدشة ال انية 
 السداحةقدم 

2021/2022 
 

 الدورات التدريبية التي اتبعها، وتهاريخها:-12
 ال اتبع أي دورات حتى تاريخو     
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 نذاطات علمية أخرى تخص عملك:-13
  2021 – 2012جامعة تذرين / -مديرية التشسية االدارية  –خبرة إدارية في إدارة دائرة الت ىيل والتدريب./ 
 2012 – 2012جامعة تذرين / -مديرية التشسية االدارية  –التطهير السؤسداتي  خبرة إدارية في إدارة دائرة./ 
  اآلن/. – 2012جامعة تذرين / –مدقق داخمي معتسد في مركز ضسان الجهدة 
  2012-2012جامعة تذرين /-كمية التربية  -امتحانات(  –شعبة االتستة )شؤون طالب./ 

 
 الدنة الجهة المدربة الدورة

    2012 مديرية التشسية اإلدارية / جامعة تذرين دورة في ميارات التشسية اإلداريةشيادة اتباع 
    2012 مديرية التشسية اإلدارية / جامعة تذرين دورة في إدارة السهارد البذرية

    2012 مديرية التشسية اإلدارية / جامعة تذرين دورة في إعداد الكتب الرسسية والسراسالت
بدورة التدقيق الداخمي ألنظسة إدارة الجهدة  ادة نجاحشي

(ISO:9001-2015) 
 2012 مركز ضسان الجهدة / جامعة تذرين

شعب االمتحانات  شيادة اتباع دورة في التدريب عمى نظام اتستة
 وشؤون الطالب

 2012 مديرية التعميم السدتسر/ جامعة تذرين
 

 المنظمات واألحزاب والجمعيات التي ينتدب إليها:-14
 حزب البع  العربي االشتراكي

 

 : م. سناء دمحم املزاوي الاسم الثالثي

 التوقيع                                                                                                     

 


