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 يعهىيبد عضى انهُئخ انفنُخ انذكتىر نشأد يحًىد صجىح- لسى انعهىو األسبسُخ

 
 َشأد يحًىد صجىح

Nashat Mahmoud SABBOUH 

Nashat Mahmoud SABBOUH 

-ثبنهغخ انعرثُخ االسى انخالحٍ

انفرنسُخ-االنكهُزَخ  

ؼهىو األطبطٍخان  انمسى 
, لظى انًىارد انطجٍؼٍخ انًزجذدح وانجٍئخ, جبيؼخ ديشك, 52/01/5102(,  دكزىراِ فً ػهىو انجٍئخ وانحزاج ) صٍبَخ يزاػً  - 

 ديشك, طىرٌخ.

 , لظى انحزاج وانجٍئخ, جبيؼخ ديشك, ديشك, طىرٌخ.50/10/5101يبجظزٍز فً انهُذطخ انشراػٍخ ) صٍبَخ يزاػً (,  -

 ك, طىرٌخ., لظى انحزاج وانجٍئخ, جبيؼخ ديشك, ديش02/05/5112دثهىو انذراطبد انؼهٍب,  -

 , لظى انجٍئخ وانحزاج, جبيؼخ ديشك, ديشك, طىرٌخ.50/10/5112اإلجبسح انخبصخ فً انهُذطخ انشراػٍخ,  -

 انشهبداد األكبدًَُخ

 انًرتجخ انعهًُخ قائم باألعمال.
 .5100 -5112ك نهجحىس انؼهًٍخ انشراػٍخ(, ديش رئٍض لظى انًزاػً فً إدارح انًىارد انطجٍؼٍخ )انهٍئخ انؼبيخ -

 .5112-5112 رئٍض دائزح انًحًٍبد انحزاجٍخ فً لظى انزُىع انحٍىي, يذٌزٌخ انحزاج, وسارح انشراػخ واإلصالح انشراػً, ديشك -
 انًهبو اإلدارَخ

 *انخجراد انًهنُخ:
 ال يوجد

 *انخجراد فٍ يجبل انتذرَس وانجحج انعهًٍ وانتذرَت:
لسى انعهىو األسبسُخ ولسى انًحبصُم كهُخ انهنذسخ انزراعُخ فٍ  -جبيعخ تشرَننً فٍ ين يمرراد انًرحهخ انجبيعُخ األو عذدتذرَس  -

:كهُخ انعهىو فٍ لسى عهى انحُبح اننجبتُخ -، وجبيعخ ديشكانحمهُخ  

(.فٍ جبيعخ تشرَن اننجبد انعبو )انجزء انعًهٍ نطالة انسنخ األونً -  

(.فٍ جبيعخ تشرَن انتصنُف اننجبتٍ )انجزء انعًهٍ نطالة انسنخ األونً -  

(.فٍ جبيعخ تشرَن  انًراعٍ وانجبدَخ ) نظرٌ وعًهٍ نطالة انسنخ انخبيسخ يحبصُم -  

(.فٍ جبيعخ ديشك عهى انخهُخ اننجبتُخ )انجزء انعًهٍ نطالة انسنخ األونً -  

)انجزء انعًهٍ نطالة انسنخ األونً فٍ جبيعخ ديشك(.انتكبحر فٍ انزير اننجبتُخ  -  

 

 نشبطبد أخري:
رى إَجبس ثحش ثؼُىاٌ )جًغ واطزشراع أهى انُجبربد انزػىٌخ فً يحبفظخ انمٍُطزح( ضًٍ انخطخ انظُىٌخ نهؼبو  -0

 فً إدارح ثحىس انًىارد انطجٍؼٍخ. 5110

( فً ثحش دراطخ انًجزًؼبد انُجبرٍخ ثبطزخذاو رمٍُبد االطزشؼبر ػٍ GCSARانًشبركخ يغ لظى ثحىس انحزاج ) -5

 ثؼذ فً انظبحم انظىري ثحصز ورصٍُف األَىاع انؼشجٍخ انًُزشزح فً يىالغ انذراطخ.

 

 :انًنشىرح األوراق واألثحبث انعهًُخ*
 

 :فٍ يجالد يحهُخ وإلهًُُخ يحكًخ ثبنهغخ انعرثُخ - 

 

. يجهخ اإلَزبج 5101انفصٍهخ انظزيمٍخ )انزيزايٍخ( رحذ ظزوف اإلجهبد انًهحً.  رمىٌى أداء ػذح أَىاع رػىٌخ يٍ -0

 (.2) 0انُجبرً_ كهٍخ انشراػخ فً جبيؼخ انًُصىرح. انًجهذ 

 (.52) 25. يجهخ جبيؼخ انجؼش. انًجهذ  5101رأصٍز اإلجهبد انًهحً فً أداء ػذح أَىاع رػىٌخ.  -5

. انًجهخ ISSR .5102زػىٌخ انًُزشزح فً طىرٌخ ثبطزخذاو رمبَخ انزىصٍف انجشٌئً نجؼض األَىاع انُجٍهٍخ ان -2

 انؼزثٍخ نهجٍئبد انجبفخ )أكظبد(.

. يجهخ جبيؼخ ديشك نهؼهىو ISSR .5102انزىصٍف انجشٌئً نجؼض األَىاع انُجٍهٍخ انزػىٌخ ثبطزخذاو يؤشز  -2

 انشراػٍخ.

. انًجهخ انؼزثٍخ نهجٍئبد انجبفخ 5102هٍخ انزػىٌخ. رأصٍز اإلجهبد انًهحً فً انززكٍت انكًٍٍبئً نجؼض األَىاع انُجٍ  -2

 )أكظبد(. 

 اننذواد وانًؤتًراد: * 
 -52رًذ انًشبركخ فً يؤرًز انجحىس انؼهًً انظبدص انذي اَؼمذ فً انهٍئخ انؼبيخ نهجحىس انؼهًٍخ انشراػٍخ خالل انفززح  -0

 ور األكبطٍب انزػىٌخ". ثىرلخ ػًم رحًم انؼُىاٌ:" اخزجبر يؼبيالد إَجبد ثذ  5112آة  52

( فً يزكش ثحىس انظهًٍخ GCSARانًشبركخ فً دورح رمٍُبد دراطخ انًجزًؼبد انُجبرٍخ انزً ألبيهب لظى ثحىس انحزاج ) -5

 ثًحبضزح رحذ ػُىاٌ: طزق انمٍبص فً انًزاػً. 5101رشزٌٍ األول  50-02يبثٍٍ 

 انًعهىيبتُخ:* 
 انجزايج اإلحصبئٍخ. ثؼضػهى , إرمبٌ انؼًم ICDLن حبصم ػهى شهبدح ا -

 * انهغبد: 
: جٍذح جذا  االنكهُزَخ -  

 

انخجراد انعهًُخ وانًهنُخ 

 وانتذرَسُخ

nesabbouh@yahoo.com  

nashat.sabbouh@gmail.com  
األكبدًٍَ انجرَذ االنكترونٍ 

 وانشخصٍ
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