
: ةيصخشلا تانايبلا

 

: ةيمل الت علاـ هؤملا

هيلعلهؤملا لوصحلا ةعماجلاةنس \ دلبلاةيلكلا

سويرولا بقرملاكبلا ةعماج / ةيبرتلا ايبيلةيلك

سلبارط2006/2/23ريتسجاملا ةعماج / باد ايبيلاآل

ةروصنملا2019/1/14ةاروتكدلا ةعماج / ةيبرتلا رصمةيلك

: ةينهملا تاربخلا

يعابرلا حاتفماالمس يواروبا رامع سملا

الد يملا يبيلةيسنجلاركذسنجلا1970خيرات

ةيملعلا اهيلعرضاحمةجردلا لوصحلا 2021/9/1خيرات

األ ةجردلا
ةيميداك

اهيلعةاروتكد لوصحلا 2019/2/14خيرات

لمعلا ةعماجةهج سلبارط ةيبرتلا ةيلك
سلبارط

ةصاخلامسقلا سيردتصصختلاةيبرتلا قرطو جهانم

نييعتلا خيرات282رارق
: نييعتلا

2008/2/28

لومحملا 0925178652فتاهلا

يعماجلا ديرب sal.aburawi@uot.edu.lyلا

يلا حلا نوراهناونعلا قوس برق ةبضهلا عورشم سلبارط

ةروصلا سيردت ةئيه وضعل ةيتاذلا ةريسلا جذومن



II

لمعلاةفيظولا ةهج
ةينمزلا ةرتفلا

ىلإنم

سيردت ةئيه سلبارطوضع ةعماج / سلبارط ةيبرتلا 2007__2013ةيلك

2022 ___ 2021

: ةيسيردتلا تاربخلا

: ةيبيردتلا تارودلا

اهب: فلكملا ناجللا

ررقملا ررقملازمر مسا
ةينمزلا ةرتفلا

ىلإنم

Eps201ةماعلا سيردتلا 2010تايجيتارتسا _____ 2007

Eps202جهانم 2013سسأ _____ 2007

Eps203يوبرتلا سفنلا 2013ملع ______ 2008

Eps301يوبرت ثحب 2010قرط _____ 2008

2022 _____ 2021

Eps402ةيلمع 2010ةيبرت ______ 2008

Se205ملعت 2013تابوعص _____ 2011

2022 _____ 2021

Se400ركبم 2013لخدت _____ 2012

Se402ةيسيردت 2022تاقيبطت _____ 2021

Se203كولس 2013ليدعت _____ 2012

Se307ةصاخ سيردت 2022قرط _____ 2021

ةرودلا داقعنمسا اال داقعنناكم اال خيرات

مولعلا يجرخ نم نيملعمملا ةءافك عفر
ةيساس اال

سلبارط ةيبرتلا 2009ةيلك

يوبرتلا ليهأتلا ديلوةرود ينب مولعلا و باد اآل 2007ةيلك



III

ةينمزلاماهملاةنجللا ةرتفلا

و ملعملا االلو( يملعلا رمتؤملا
( ةرصاعملا تايدحتلا

رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا 2008وضع

ةيبرتلا تايلك ) يناثلا يملعلا رمتؤملا
( قافاو عقاو

ةيملعلا ةنجللا _2009وضع ربوتكا _21_18

: ةيراد اإل ماهملا

ينهملا فيلكتلاةسسؤملابصنملا خيرات

ةصاخلا ةيبرتلا مسق ةعماجسئر سلبارط ةيبرتلا ةيلك
سلبارط

2009

سيردتلا ةئيه ءاضعأ سلبارطبيقن ةيبرتلا 2010ةيلك

و تاراشتس واال ثوحبلا قسنم
ةصاخلا ةيبرتلا مسقب بيردتلا

سلبارط ةيبرتلا 2022ةيلك

:( مدق األ ىلإ ثدح نماأل ): ةروشنملا ثوحبلا ملــي: علاــــ جا تـــ اإلنـــ

: تارمتؤملا يف ةكراشملا

رمتؤملا مسا
\ دلبلا ) رمتؤملا ناكم

( ةنيدملا
ثحبلا رمتؤملاناونع داقعنا خيرات

يداحلا نرقلا يف ةلوفطلا اياضق
نيرشعلا و

األفطلا ضاير ةيلك
رصم / ةيردنكس إل ةعماج

ىلع ةملوعلا تاريثات
ةيرس األ ةئشنتلا

2010/3/29_27

دسجيو ناسن اإل ينبي ميلعت وحن
ةيطارقميدلا و ةيرحلا

ينطولا سلبارط رمتؤم
ايبيل _ سلبارط /

قيبطت تايلا كشا
يف ةروطملا جهانملا

ةيسردملا ةئيبلا
ايبيلب ةيلا حلا

2012/5/30_29

: ةيثحبلا تامامته اال

صصختلاعوضوملا

ملعملا دادعا جمارب ةصاخلاريوطت ةيبرتلا

: ةيفاض اإل تاداهشلا

ةداهشلا ةحناملاعون قاقحتسةهجلا اال خيرات

ةيلمعلا يف ةدوجلا ريياعم
ةيسيردتلا

رصم - ةروصنملا ةعماج - يعماجلا االءاد ريوطت 2015زكرم

ةدمتعملا تاعاسلا رصمماظن ةروصنملا ةعماج - يعماجلا االءاد ريوطت 2018زكرم

بطاختلا ةغل ةروصنملاتاينقت ةعماج - ةيبرتلا 2016ةيلك



IV

يدحوتلا لفطلا عم لماعتلا ةروصنملاتاينقت ةعماج - ةيبرتلا 2016ةيلك

ليارب ةغلب ةباتكلا و ةءارقلا ةروصنملاميلعت ةعماج - رونلا 2016ةبتكم

دحوتلا جماربو سيياقم ةروصنملاتاينقت ةعماج - ةيبرتلا 2016ةيلك

: ةيعمتجملا تامدخلا

ةكراشملا ةكراشملاعون ةكراشملاناكم خيرات

ىلع ةفرشملا ةنجللا وضع
مصلل يملا علا مويلا لاب فتح اإل

عمسلا فاعضو

ةعماج - سلبارط ةيبرتلا ةيلك
سلبارط

2010

مصلل األلو ةودنلا يف كراشم
عمسلا فاعضو

ةعماج - سلبارط ةيبرتلا ةيلك
سلبارط

2010_4_28

................................: سيردتلا ةئيه وضع عيقوت


