
 

 

السُشج الزاتُح 

 طالة دَىباألستار الذكتىس  

جاهعح الىادٌ الذولُح الخاصح / كلُح الهنذسح/قسن الهنذسح الوعواسَح

 

: الثُاناخ الشخصُح والحالح االجتواعُح : أوال

 

طبنت دٌٕة :   االعى ٔانُغجخ

                       1960صبفٍزب  : يكبٌ ٔربسٌخ انٕالدح

ػشثً عٕسي  :انجُظ

 يزضٔط :انذبنخ االجزًبػٍخ

 3:ػذد األٔالد

  شبسع أدًذ ػبسف انضٌٍ–ػكشيخ انجذٌذح - دًص: انؼُٕاٌ انذائى

 drdayOb@gmal.com :انؼُٕاٌ االنكزشًَٔ

ًا  : تُاناخ الذسجح العلوُح:  انُا

 

 دكزٕساِ                     دثهٕو                    ثكبنٕسٌٕط:                       الشهادج 

                           جٍذ                                                     ششف:    التقذَش

  انُٓذعخ انًؼًبسٌخ                                  انُٓذعخ انًؼًبسٌخ            :التخصص العام

   انزصًٍى انًؼًبسي        انزصًٍى انًؼًبسي                                         :التخصص الذقُق

انجٕنٍَٕخ  انؼشثٍخ:                لغح الذساسح

                             ثٕنٍَٕب                       دهت:الجاهعح

 1992                    1984              :تاسَخ الونح 

 اعزبر : أػهى دسجخ ػهًٍخ

 دٔساد ثذضٍخ: 

 :اللغاخ التٍ َجُذها 

 

       انؼشثٍخ

 انجٕنٍَٕخ  

ًا  :   الثا

: آـ الخثشج الىظُفُح 

 

        نىع الىظُفح                       الوؤسسح                            الفتشج الزهنُح 

 

 دزى ربسٌخّ 1993                  يُز ػبو          ػضٕ ٍْئخ رذسٌغٍخ           جبيؼخ انجؼش

  



 

 

: ب ـ الخثشج اإلداسَح

 

 2002 ٔنؼبو 1998ٔكٍم كهٍخ انُٓذعخ انًؼًبسٌخ نهشؤٌٔ اإلداسٌخ ٔ انطالة ػبو  -

 2008 ٔنؼبو 2006ٔكٍم كهٍخ انُٓذعخ انًؼًبسٌخ نهشؤٌٔ اإلداسٌخ ٔ انطالة ػبو  -

 2015 - 2012ٔ يٍ . 2006- 2003سئٍظ قغى انزصًٍى انًؼًبسي يُز ػبو  -
 

ًا  : الوقشساخ التٍ تن تذسَسها علً الوستىي الجاهعٍ: ساتعا

 

/. انغُخ انشاثؼخ  / 4  يقشس انزصًٍى انًؼًبسي –1

/ . انغُخ انضبنضخ /3 يقشس انزصًٍى انًؼًبسي –2

/ . انغُخ انضبٍَخ /2 يقشس انزصًٍى انًؼًبسي –3

/. انغُخ انضبنضخ  / 3 يقشس ربسٌخ انؼًبسح – 4

/ . يبجغزٍش / طالة دساعبد ػهٍب /  يقشس انؼًبسح انؼشثٍخ اإلعاليٍخ – 5

.  اإلششاف ػهى يشبسٌغ انزخشط ٔ انذكزٕساِ ٔانًبجغزٍش – 6
 

ًا  : الكتة والوؤلفاخ :  اهسا

 

انؼًبسح اإلعاليٍخ ٔ انؼًبسح األٔسثٍخ فً انقشٌٔ  (3)كزبة نًقشس ربسٌخ انؼًبسح 

. انٕعطى نطالة انغُخ انضبنضخ ػًبسح 
 

ًا   :   األتحاث:سادسا

 

/ 21/ انًجهذ – يجهخ جبيؼخ انجؼش –انذساعخ انزذهٍهٍخ نهجٍذ انؼشثً ٔ إيكبٍَخ رطٌٕشِ  -

 1999نؼبو

نؼبو / 24/ انًجهذ – يجهخ  جبيؼخ انجؼش –انًغكٍ انزقهٍذي انًذهً فً يُطقخ صبفٍزب  -

2002.  

. اعزخذاو انجششح انضجبجٍخ فً األثٍُخ انؼبيخ ٔأصشِ ػهى انزكٌٍٕ ٔ انزشكٍم انًؼًبسي  -

 2002-ثشٌطبٍَب. ثذش ػهًً خبسجً 

 يجهخ جبيؼخ –انًاليخ انزصًًٍٍخ نهًغكٍ انشٌفً انذذٌش فً يُطقخ انغبدم انغٕسي  -

  .2004نؼبو / 26/انًجهذ -انجؼش

 .يجهخ جبيؼخ انجؼش  Habitatيفٕٓو انًجًغ انغكًُ اإلَغبًَ  -

نقذساد انجٍئٍخ ٔ انزكٌٍُٕخ ٔ انٕظٍفٍخ نهجششح انضجبجٍخ فً ثالد انشبو فً انًجبًَ ا  -

يجهخ جبيؼخ انجؼش  ثبنًشبسكخ 2006انؼبيخ 

يذٌُخ انالرقٍخ يضبال- يؼبنجخ انزشْٕبد انًؼًبسٌخ ثبعزخذاو انغطٕح انفبئقخ  -

 يجهخ جبيؼخ انجؼش   ثبنًشبسكخ2007 

  2008دساعخ انزأصٍشاد انًزجبدنخ يب ثٍٍ انًجبًَ انذذٌضخ ٔ انًفشداد األصشٌخ  -

 يجهخ جبيؼخ انجؼش ثبنًشبسكخ

   ثبنًشبسكخ2008يذٌُخ دًص يضبال - دساعخ يؼٕقبد رصًٍى انًجًؼبد انغكٍُخ  -
 يجهخ جبيؼخ انجؼش

انؼًبسح انًغزذايخ ٔ أصشْب ػهى رطٌٕش انًغكٍ انشٌفً فً انغبدم انغٕسي -

 يجهخ جبيؼخ انجؼش   ثبنًشبسكخ2008 



 

 

 فً انجٍئخ انجبفخ ٔ حٔانًؼًبسييالءيخ انؼًبسح انغكٍُخ نهششٔط ٔ انًؼبٌٍش انؼًشاٍَخ  -

 يجهخ جبيؼخ انجؼش ثبنًشبسكخ قٍذ اإلَجبص 2018عٕسٌب يضبال - شجّ انجبفخ 

   ثبنًشبسكخ2019 يُٓب فً إػبدح اإلػًبس االعزفبدح  انؼًبسح انكغٍشٌخ ٔ إيكبٍَخ  -
 يجهخ جبيؼخ انجؼش

 . كشعً انٍَٕغكٕ – جبيؼخ انجؼش –اعزخذاو انطبقخ انشًغٍخ فً األثٍُخ انؼبيخ  -

 كشعً –جبيؼخ انجؼش -انزهٕس انجصشي ٔ انغًؼً ٔ أصشِ ػهى األثٍُخ انغكٍُخ -

. انٍَٕغكٕ 
 

ًا  : اإلششاف: ساتعا

 

االششاف ػهى يجًٕػخ يٍ طالة انًبجغزٍش ٔ سعبئم انذكزٕساِ ٔرى آَبء انؼذٌذ يُٓب ٔال اصال اربثغ 

. االششاف ػهى انؼذٌذ يٍ طالة انذساعبد انؼهٍب ٔ سعبئم انذكزٕساِ  

 

ًا  : الوؤتوشاخ والنذواخ:  اهنا

 

- ثٕنٍَٕب– انجٍذ انؼشثً ٔ إيكبٍَخ رطٌٕشِ  – 1997انًؤرًش انؼهًً انٓبثٍزبد   -1

. فشٔرغٕاف 

 

-  فً انغبدم انغٕسيس انًغكٍ انذذي– 2003انًؤرًش انؼهًً انٓبثٍزبد  -2

فشأرغٕاف  -ثٕنٍَٕب

 انًغكٍ انزقهٍذي فً يُطقخ انغبدم – 2002انًؤرًش انؼهًً انٓبثٍزبد  -3

 .فشٔرغٕاف – ثٕنٍَٕب –انغٕسي 

 )) أًٍْخ يٕاد انجُبء نهغكٍ انصذً اَيٍ ٔاالقزصبدي ػُٕاٌ انجذش –َذٔح  -4

ثبنًشبسكخ ( (أصش  يٕاد انجُبء  ٔ طشائق اإلَشبء ػهى َٕػٍخ انًغكٍ ٔفؼبنٍزّ 

   .2000 دًص – عٕسٌب –
 

ًا  : الوىضىعاخ الوتخصصح التٍ َوكن العول أو تقذَن االستشاساخ فُها:تاسعا

  

 قغى انزصًٍى –ًٌكٍ رقذٌى االعزشبساد ثكم يب ٌزؼهق ثبنخطخ انذسعٍخ نكهٍخ انُٓذعخ انًؼًبسٌخ  

انًؼًبسي ٔ طشائق انجذش انؼهًً ٔ رُظٍى انًؤرًشاد انؼهًٍخ ٔ انُذٔاد ٔ رقذٌى انخجشاد فً يجبل 

. انزؼبٌٔ انؼهًً ٔ االكبدًًٌ ٔ انجذضً

 

 

                      

األستار الذكتىس                            

 

   طالة دَىب   

 


