انسيزح انذاريخ وانعهًيخ
 االسى :و .د .دمحم عهىاٌ رحيًخ انعقبثي
 يحم وذاريخ انىالدج :واضظ َ /احيح شيخ ضعذ – 1989

 انزحصيم انذراسي:
 -1تكانىريىش عهىو يحاضثح  /جايعح واضظ  /كهيح االدارج واالقرصاد.2011 – 2010 /
 -2دكرىراِ يحاضثح /ذخصص يحاضثح كهفح وإداريح  /جايعح تغذاد  /انًعهذ انعاني نهذراضاخ
انًحاضثيح وانًانيح .2018 - 2017 /
 انىظيفح انحانيح :أضرار جايعي – كهيح انكىخ انجايعح.
 عُىاٌ انطكٍ :واضظ – َاحيح شيخ ضعذ.
َ قال.)07717193978( :
 انثريذ االنكرروَي-:
E-mail : mohammedalwan63@gmail.com

 انجحىس انًنشىرح في يؤرًزاد عهًيخ ويجالد عهًيخ عبنًيخ ويحهيخ يحكًخ:
" -1دور رقنيخ هنذسخ انقيًخ في رخفيض انزكبنيف وانعكبسهب عهً انًيزح انزنبفسيخ" /.دراضح
ذطثيقيح في انشركح انعايح نهصُاعاخ انُطيجيح.
" -2إيكبنيخ رطجيق رقنيخ  5sنزنفيذ اسززاريجيخ انزصنيع انفعّبل ورحقيق رضب انزثىٌ" / .دراضح
ذطثيقيح في انشركح انعايح نهصُاعاخ انكهرتائيح واالنكرروَيح /تغذاد  /انثحث جسء يطرم يٍ
اطروحح دكرىراِ نهثاحث.
 " -3إيكبنيخ رطجيق رقنيخ االنزبج في انىقذ انًحذد نزنفيذ اسززاريجيخ انزصنيع انفعبل ورحقيق رضب
انزثىٌ" / .دراضح ذطثيقيح في انشركح انعايح نهصُاعاخ انكهرتائيح واالنكرروَيح /تغذاد  /انثحث
جسء يطرم يٍ اطروحح دكرىراِ نهثاحث.
" -4اسزعًبل يحبسجخ ركبنيف رذفق انًىاد في رحقيق انزنًيخ انًسزذايخ" / .يصُع َطيج وحياكح
واضظ.
 انجحىس قيذ االنشبء
 -1تحث تعُىاٌ " اسزعًبل اسهىة ركبنيف ريبر انقيًخ كأحذ اسبنيت انًحبسجخ انزشيقخ في
رخفيض انزكبنيف"  -تحث ذطثيقي في انشركح انعايح نهصُاعاخ انجهذيح  -تغذاد.
 -2تحث تعُىاٌ "دور نظبو انزقبثخ انذاخهيخ في رخفيض ركبنيف انجىدح انزديئخ" / .يصُع
َطيج وحياكح واضظ.

 -3تحث تعُىاٌ "أهًيخ انزكبنيف انجيئيخ ودورهب انفعّبل في رحقيق انزنًيخ انًسزذايخ" /.دراضح
ذطثيقيح في يصُع َطيج وحياكح واضظ.
 -4تحث تعُىاٌ "اسزعًبل اسبنيت انزصنيع انزشيق في رزشيذ انزكبنيف" /.دراضح ذطثيقيح في
يصُع َطيج وحياكح واضظ.

 انذوراد وانشهبداد وانخجزاد األخزي
 -1شهادج نرذرية وذعهيى ( )IC3انذونيح.
 -2شهادج يشاركح في (كفاءج انحاضىب)  -وانري يُحد يٍ كهيح انكىخ انجايعح – يركس
االخرثاراخ انذونيح – ورنك تراريخ .2018 /8 / 15
 -3شهادج يشاركح في دورج (انهغح االَكهيسيح) – وانري يُحد يٍ قثم كهيح انكىخ انجايعح –
قطى ضًاٌ انجىدج واالعرًاد االكاديًي – ورنك تراريخ .2018 / 7 / 25
 -4شهادج إكًال دورج في (طرائق انرذريص) – وانري يُحد يٍ قثم جايعح واضظ – يركس
انرعهيى انًطرًر – ورنك تراريخ .2018 / 10 / 11
 -5شهادج يشاركح في دورج (ضاليح انهغح انعرتيح)  -وانري يُحد يٍ قثم كهيح انكىخ انجايعح –
قطى انهغح انعرتيح – ورنك تراريخ .2018 / 10 / 7
 -6نذيّ اخرثار (صالحيح ذذريص)  -صادرج يٍ يكرة يطاعذ رئيص جايعح واضظ نهشؤوٌ
انعهًيح ورنك تراريخ .2018 / 12 / 17

 انهغبد:
 -1انعرتيح.
 -2انهغح االَكهيسيح – يرىضطح.

 انخجزاد انعًهيخ:
 -1عًهد نًذج ضُراٌ في ديىاٌ انرقاتح انًانيح االذحادي.
 -2عًهد نًذج ثالثح اشهر في يذيريح ذىزيع كهرتاء واضظ .
 -3عًهد نًذج ثالثح اشهر في يذيريح تهذيح واضظ.
 -4عًهد نًذج ضُح في شركح واضظ انعايح نهصُاعاخ انُطيجيح في قطى انحطاتاخ انري ذرضًٍ
حطاتاخ انكهفح وانًىازَاخ انرخطيطيح وكم يا يرعهق في يحاضثح انكهفح واالداريح.

