
  

 

 

 

 

 

 

 انغُشج انزاذُح
 

 

 

 هانح صادق عثاط يحًذ انثذساوٌ :  ـى ـــــــــاالعــ

  20/12/1977: ذاسَخ انًُـالد 

 يرضوجح انحانح انضوجُح :

 4   ذد األوالد  :ــعـــ

 يغهًح  :   انذَـــــــــــاَح

 انهغح عشتُح:       صــانرـخـص

 أدبانرخصص انذلُك : 

 اعرارج:        انىظُفح

    يذسط يغاعذ   انذسجح انعهًُح :

         واعط/كهُح االداسج وااللرصاد/جايعح اداسج االعًال لغى :        عُىاٌ انعًم

     /انعًم   :     هاذف

   /:       انهاذف انُمال

 gmail.com  @halasadiq2020: اإلنكرشوٍَانثشَذ 

 

 .أوالً : انًؤهالخ انعهًُح  

 انراسَخ ح ـــانكهُ انجايعح انذسجح انعهًُح

 تكانىسَىط

 

 1999 - 1998 اِداب انجايعح انًغرُصشَح

 2020 اِداب جايعح واعط انًاجغرُش

 / / / انذكرىساِ

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 .ًهاو االداسَح: ان شاَُاً  

 

 لًد ترذسَغها. انرٍ: انًمشساخ انذساعُح  شانصاً  

 انذساعح األونُح 

 ةـــــالسن   ادةـــــامل مـــالؼس ت

 2020/2021 انهغح انعشتُح لغى اداسج االعًال 1

 2020/2021 حمىق االَغاٌ لغى اداسج االعًال 2

 

 انذساعاخ انعهُا 

 السنـــــة   املـــــادة الؼســـم ت

1 / / / 

 

 انرٍ شاسن فُها.انعهًُح وانُذواخ انًؤذًشاخ : ساتعاً  

 السنة أسم البحث .ت

1 / / 

 

 

 

 انً –انفرشج يٍ  انجهح انىظُفح ت

 3/8/2003انً  10/6/2001 كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح وحذج االفشاد 1

 30/10/2014ان1/12/2011ً كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح انشعثح االداسَح 2

 1/9/2015انً 30/10/2014 كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح شعثح ضًاٌ انجىدج 3

 17/9/2017انً  1/9/2016 كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح شعثح ضًاٌ انجىدج 4

 15/9/2021انً 30/11/2020 كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح شعثح ضًاٌ انجىدج 5

 ونحذ اٌِ 15/9/2021 كهُح االداسج وااللرصاد يغؤونح وحذج االداء انجايعٍ 6



  

 

 

 

 

 

 

 .: األَشطح انعهًُح  خايغاً  

 والجامعة انعهًُح واألداسَح عهً يغرىي انمغى وانكهُحااليرحاَُح  ونعذَذ يٍ انهجاٌ انًشاسكح فٍ ا . 

 انًشاسكح فٍ انعذَذ يٍ انىسػ وانغًُُاساخ  

 . االششاف عهً تحىز انعذَذ يٍ انطهثح 

 

 انثحىز انًُشىسج .عادعاً:  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت.

 2019 جايعح واعط /كهُح االداب اض فٍ خطة انًشجعُح انذَُُح انعهُا(سعانح انًاجغرش )انحج   1

 2019 يجهح كهُح انرشتُح  اجُح فٍ خطة انًشجعُح انذَُُح انعهُا انشاواتط انحج   2

يجهح السن نهفهغفح وانهغاَُاخ وانعهىو  انًشجعُح انذَُُح انعهُااجٍ فٍ خطة االعرعاسج وانرًصُم انحج   3

 (35االجرًاعُح ع )

2019 

  

  ًوانرمذَشكرة انشكش : عاتعا. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشؽر  ت

 2021  وصَش انرعهُى انعانٍ وانثحس انعهًٍ 4 1

 2021 -2002 واعطسئُظ جايعح  6 2

 2021 - 2002 وااللرصادعًُذ كهُح االداسج  55 3

 .أو املرتمجة الؽتب املؤلػة: ثامنًا 

 سنة النشر أسم الؽتاب ت

1 / / 

 ات .ــ:الؾغ تاسعًا 

        العربية      

      االنكليزية         


