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 :  انًُشٕسح  األٔساق ٔاألثحبس انؼهًٛخ –ة     
 1985فٙ انذعبط انجٛبع . كًٛخ انجٛغ انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ .1

 1993انؼٕايم انزٙ رحذد كًٛخ انجٛغ فٙ انذعبط انجٛبع فٙ انذٔسح انجٕٛنٕعٛخ األٔنٗ ٔانضبَٛخ . .2

 1992فٙ انذعبط انجٛبع. اإلَزبطانظفبد انًظٓشٚخ ٔػاللزٓب ثئَزبط انجٛغ ٔؽٕل فزشح  .3

 2000خ انذٔسح انجٕٛنٕعٛخ نإلثبػخ.إَزخبة انذعبط نإللالل يٍ ػذد انجٛغ سلٛك انمششح فٙ َٓبٚ .4
   (ثٍٛ طٛظبٌ انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘ ٔانٓغٍٛ  FCRدساعخ ٔيمبسَخ يؼبيم انزحٕٚم انغزائٙ )  - .5

Hubbard flex              2009فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ انغٕسٚخ . 

ف انزشثٛةخ دساعخ خظبئض ثٛغ انزفشٚخ ػُذ انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘،  فٙ انجٛئةخ انغةبحهٛخ رحةذ ظةشٔ .6
 . 2009انشٚفٛخ انغشحٛخ 

انًُزخةت فةٙ انةذعبط  F1دساعخ يؤششاد : انُؼةظ انغُغةٙ ،كًٛةخ ٔإَزبعٛةخ انجةٛغ ػُةذ انغٛةم األٔل  .7

 .2011 فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ انجهذ٘ انغٕس٘

انًُزخةت نةذٖ  F2دساعخ ثؼةغ يؤشةشاد إَزبعٛةخ انجةٛغ ،ٔػًةش انُؼةظ  انغُغةٙ ػُةذ انغٛةم انضةبَٙ  .8
 .2011 انغٕس٘ فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ انذعبط انجهذ٘

 االَزخبة نظفخ كًٛخ انجٛغ ػُذ ًَطٍٛ يٍ انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘ فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ. .9

 دساعخ ثؼغ يؤششاد إَزبط انجٛغ ػُذ انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘ فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ .10
  ط انجهذ٘ انغٕس٘ .نٕساصٙ فٙ ًَطٍٛ يٍ انذعبااعزخذاو انًؤششاد انغضٚئٛخ نزًضٛم ٔرحذٚذ انزُٕع  .11

 

 

 
 

 

 

 



 األبحاث والدراساث العليا:

 النسبت المنجزة %            الدرجت العلميت                        العنوان                                                                  

  100ثحش                            دساعخ انًُٕ ٔانُؼظ ٔخظبئض ثٛغ انزفشٚخ ػُذ انذعبط          -1
 انجهذ٘ انغٕس٘.    

 100يبعغزٛش                               االَزخبة انًجكش نزحغٍٛ إَزبعٛخ انجٛغ ػُذ انذعبط انجهذ٘    -2

 انغٕس٘ فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ.     
 90غزٛش                   يبع            يغبًْخ فٙ انزأعٛظ ٔانزٕطٛف انغضٚئٙ نغالالد يٍ         -3

 انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘. 

      85يبعغزٛش                               االَزخبة نزحغٍٛ انٕصٌ انحٙ ٔيؼبيم رحٕٚم انؼهف ػُذ     -1

 انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘ فٙ انجٛئخ انغبحهٛخ.      
 70دكزٕساِ                          عٕد   انزٓغٍٛ انزجبدنٙ ٔرحذٚذ االَزًبء األثٕ٘ ٔاأليٙ نهًُطٍٛ األ -5

 ٔانجُٙ فٙ انذعبط انجهذ٘ انغٕس٘.           

 
 

 انزٕلٛغ                                                                                                                  

 انذكزٕس يحغٍ حًٛشخ


