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01/00/0541طسطٕض  -دزٚكٛش -يكبٌ ٔربزٚخ انٕالدح: فجهٛذ  

. 0594حيم ػهٗ شٓبدح انُٓدظخ انصزاػٛخ  يٍ جبيؼخ رخسٍٚ ػبو   

 . 0591ٔحيم ػهٗ يُحخ نهزصيص فٙ فسَعب ػبو  0599ػٍٛ يؼٛدا فٙ انجبيؼخ ػبو  -

، ٔػهٗ دثهٕو اندزاظبد  0511حيم ػهٗ شٓبدح اندزاظبد انؼهٛب فٙ انجٕٛنٕجٛب انجحسٚخ يٍ جبيؼخ ثٛٛس ٔيبز٘ كٕز٘ فٙ ثبزٚط ػبو   -

 0510انًؼًقخ فٙ ثٕٛنٕجٛب ٔفصٕٚنٕجٛب األظًبك ػبو 

 0512حيم ػهٗ دكزٕزاِ انحهقخ انضبنضخ يٍ جبيؼخ ثبزٚط انعبدظخ فٙ ثٕٛنٕجٛب األظًبك ػبو  -

 0511دٔنخ  فٙ انؼهٕو انطجٛؼٛخ ) اخزيبص أظًبك( يٍ جبيؼخ ثبزٚط انعبدظخ ػبو   كزٕزاِدهٗ انحيم ػ -

 0554  (HHESS)دكزٕزاِ فٙ ػهى انعكبٌ يٍ انًدزظخ انؼهٛب نهؼهٕو االجزًبػٛخ فٙ ثبزٚط  -

 21 – 0519/ 0/0خالل انفزسح  ٔجبيؼخ ثبزٚط انعبدظخ فٙ نهًزحف انٕطُٙ نهؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ ثبزٚط يخبزكب  ٔيحبضسا ػًم ثبحضب  -

 ، 0551-0554-0551-0550صى  أظزبذا شائسا  نفزساد شٓس انٗ شٓسٍٚ خالل األػٕاو: . 0511/  01/ 

 0555صى أظزبذا ػبو  0553، صى أظزبذا يعبػدا ػبو  0515ػٍٛ يدزظب فٙ جبيؼخ رعسٍٚ فٙ انالذقٛخ ػبو  -

 0559-0550ألظبظٛخ فٙ كهٛخ انصزاػخ ثجبيؼخ رخسٍٚ خالل انفزسح شغم يًٓخ زئٛط قعى انؼهٕو ا -

 .2/2/1115 -2/0/1115يدٚسا ػبيب نهًؤظعخ انؼبيخ نألظًبك فٙ ظٕزٚخ خالل انفزسح  -

 1100 -1101ػضٕ انهجُخ انؼهًٛخ االظزخبزٚخ فٙ انٓٛئخ انؼهٛب نهجحش انؼهًٙ فٙ ظٕزٚخ يُر ثداٚخ  -

 01/5/1104 -5/1100//01جبيؼخ رخسٍٚ  خالل انفزسح يدٚس يدٚسٚخ انجحش انؼهًٙ فٙ  -

 01/5/1105 -0/5/1104ػًٛد انًؼٓد انؼبنٙ نجحٕس انجٛئخ فٙ جبيؼخ رخسٍٚ - -

فٙ  ٚؼًم حبنٛب يدٚسا نًصجس ػهٕو انجحبز ٔانجٛئخ انًبئٛخ فٙ كهٛخ انصزاػخ ثجبيؼخ رخسٍٚ، إضبفخ نؼًهّ كسئٛط نهجُخ انٕطُٛخ نؼهٕو انجحبز -

 انجًؼٛخ انعٕزٚخ نحًبٚخ انجٛئخ انًبئٛخ ظٕزٚخ، ٔزئٛط

خجساد ردزٚعٛخ: فٙ كهٛبد انصزاػخ، ٔانؼهٕو،  اٜداة )قعى انجغسافٛب( ، ٔانُٓدظخ انزقُٛخ ثطسطٕض ، ٔانطت ثطسطٕض، ٔانجٛئخ  -

 انجحسٚخ فٙ جبيؼخ ثبزٚط انعبدظخ، ٔانصيٕثخ انعكبَٛخ فٙ انًدزظخ انؼهٛب نهؼهٕو االَعبَٛخ فٙ ثبزٚط

زظبنخ يبجعزٛس ) ثؼضٓب ثبنًخبزكخ يغ انًزحف انٕطُٙ نهؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ ثبزٚط ٔيغ  11دكزٕزاِ  زظبنخ  01ػهٗ ٚخسف ٔ أشسف  -

 ، ٔجبيؼخ صفبقط ثزَٕطٔجبيؼخ رخٛكسٔفب فٙ رسكٛب جبيؼخ رٛعبنٙ فٙ انَٕٛبٌ، ٔجبيؼخ ػٍٛ شًط فٙ انقبْسح.

 114، وشبزك فٍ ببللغبث العسبُت والفسًسُت واالًكلُزَت  بحخب علوُب فٍ هجالث دولُت هحكوت 136ًشس 

 دولت  43فٍ   دولُبوطٌُب و هؤتوسا علوُب 
-1111) انًُظًخ انؼسثٛخ نهزًُٛخ انصزاػٛخ ، ٔندٖ FAO  (  )0554-0555ػًم خجٛسا ندٖ يُظًخ األغرٚخ ٔانصزاػٛخ اندٔنٛخ )  -

 1113 األيى انًزحدح نهجٛئخ. ، ٔثسَبيج( فٙ دٔنخ اإليبزاد انؼسثٛخ انًزحدح  1110

 0550انعٕٚد ( ػبو  –حيم ػهٗ رقدٚس انٓٛئخ اندٔنٛخ نزطٕٚس االثزكبزاد )اظزٕكٕٓنى  -

هزفٕق انؼهًٙ يٍ َقبثخ انجبظم ن ، ٔجبئصح  0554حيم ػهٗ جبئصح انزًٛص فٙ انجحش انؼهًٙ يٍ ٔشازح انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ ظٕزٚخ ػبو  -

 . 0555انًؼهًٍٛ فٙ ظٕزٚخ ػبو 

 (1111بء يٍ زئبظخ جبيؼخ رخسٍٚ ٔيٍ ػًبدح كهٛخ انصزاػخ   نُخبطّ انًزًٛص فٙ انجحش انؼهًٙ )صُ -

 1111ز ٔانجٛئخ يٍ انًؤظعخ انؼسثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ػبو بأفضم ػهًٙ فٙ يجبل ػهٕو انجححيم جبئصح  -

ؤرًس اندٔنٙ حٕل انزُٕع انحٕٛ٘ فٙ انجٛئخ انًبئٛخ انر٘ ًزًٛص فٙ رُظًّٛ نهًسا نهُجبح انشٓبدح صُبء ٔرقدٚس يٍ يجهط كهٛخ انصزاػخ  رقدٚ -

 01/1101/ 04-02اَؼقد فٙ انالذقٛخ خالل انفزسح 

 01/5/1100 يٍ قٛبدح فسع حصة انؼش انؼسثٙ االشزساكٙ رقدٚسا نُخبطّ انًًٛص فٙ انجحش انؼهًٙ صُبء  ٔرقدٚس  -

أفضم ثحش ػهًٙ رطجٛقٙ ضًٍ انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ نقبء انجٕٓد انًزًٛصح فٙ انجحش انؼهًٙ، ٔشٓبدح  رقدٚس يٍ انعٛد ٔشٚس انزؼهٛى  -

 12/01/1105( : NSRإطالق قٕاػد انجٛبَبد انجحضٛخ انٕطُٛخ ) فؼبنٛبد

ٔػهٕو ، انجًؼٛخ انفسَعٛخ ألخيبئٙ ػهى األظًبك ، ٕٚزك نهؼهٕوٕأكبدًٚٛخ َٛ علوُت دولُت، هٌهب: وهؤسست  23جوعُت  فٍ  عضى  -

 ، ٔانًؤظعخ انؼسثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب، نجُخ انًيبدز انحٛخ فٙ انجحس انًزٕظظ، نجُخ حًبٚخ انحٛزبٌ ٔاندالفٍٛ فٙ انجحس انًزٕظظانجحبز

 عضى هُئت تحسَس وهقُن دوزٌ فٍ عدة هجالث علوُت دولُت -

استشهبد، وهعبهل جىدة البحج   2305 حتً  3333/ ًُسبى 43علً غىغل عبلوُب  الوٌشىزة  بأبحبحه بلغ عدد االستشهبداث  -

 I  (I endex = )33 وهؤشسو ، 24َسبوٌ Hالعلوٍ 

 32=  3333 ًُسبى/43حتً     Research Gateفٍ ًبفرة البحىث العبلوُت       SRهستىي جىدة األبحبث  -

 هتزود  وله حالحت أوالد ) بٌتبى وصبٍ( -

-  
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