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 السيرة الذاتية                    
Curriculum Vitae                     

 

 البيانات الشخصية :

 5 ىذٍ أحوذ ععْذ إبشاىْن الحذّذُ الرباعي االسن

 م  6431 /61/61 5 تاريخ الميالد

 ت ــْـبـْــ5 ل الجنسية

 5 هخضًجت الحالة االجتماعية

  5164319018962  الرقن الىطني

 لْبْب  –5 عضٌ ىْئت حذسّظ بجبهعت طشابلظ  لحاليالعمل ا

 5 هحبضش  الذرجة االكاديمية

 ًحغزّت النببث  الخشبت 5 خصٌبت التخصص الذقيق5 الخشبت ً الوْبه           التخصص العام

   5hodaalhadede1983@gmail.com  البريذ االلكتروني

 59411382194  رقن التليفىن

 

 المؤهالت و الشهادات :

 جبهعةةت اعةةينذسّت ب 19/2/1961حةةن الحصةةٌي علْيةةب  دسجةةت الوبجغةةخْش لةةِ العلةةٌم الضساعْةةت– 

    بخمذّش هوخبص هصش

 بخمذّش جْذلْبْب  –جبهعت طشابلظ  1991 / 1998 دسجت البيبلٌسٌّط لِ العلٌم الضساعْت 

 اللجان بالقسن و الكلية :

  1919-1962االهخحبنبث ببلمغن خالي عنت الذساعت ًهنغك  

  1919-1963لجنت هشاجعت كشٌف الخشّجْن ببلمغن عنت 

 1919-1964عنت  ببليلْت هنغك ً عضٌ ببللجنت حغْْش االهخحبنبث 

 ً حخَ حبسّخو 1916الوْبه هن سئْظ لغن الخشبت 

 النبةةبث  خغزّةةتاالشةةشاف علةةَ عةةذد طلبةةت بيةةبلٌسٌّط لةةِ عوةةف بحةةٌد الخخةةش  لةةِ هجةةالث ال

   الخشبت الخصٌبتً

 ابحاث تن نشرها :

  حمةةذّش الصةةٌسالجٌْكْوْبئْت للنْيةةف ً حْغةةشىب لةةِ االساضةةِ الجْشّةةت بوجلةةت البحةةٌد الضساعْةةت

 1961لغنت اهصش 
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 دراسةةتمهيديديةةتمعههعةةامعوةة ماعيةةاايماععيييهايةةتمااصرهدةةهمعهعوفه ةةرماعسةةيهديتم ةة مهرعةةتمي  ةةتم
 1962لْبْب أع هثمعليتماعزرااتم

 المؤتمرات والنذوات :

 آلبق ححذّبث ً الوؤحوش الثبلذ لاللخصبد الضساعِ ححج شعبس النخْجت الضساعْت لِ لْبْب 

  النذًة ببلٌْم العبلوِ للخشبت ححج شعبس ًلف حولح الخشبت ًصّبدة انخبجْخيب 

 شهادات المتحصلة عليها :

 خحبنةبث النيبئْةت الوؤجلةت شيش ً حمذّش هةن كلْةت الضساعةت جبهعةت طةشابلظ ببالشةشاف علةَ االه

 1919-1964نخْجت جبئحت كٌسًنب للعبم الذساعِ 

  1919شيبدة هشبسكت هن الجوعْت اللْبْت للونبىج ً اعخشاحْجْبث الخذسّظ عبم 

  شةةيبدة شةةيش ً حمةةذّش هةةن اللجنةةت الخحضةةْشّت للوةةؤحوش الثبلةةذ لاللخصةةبد الضساعةةِ للوشةةبسكت

 1916ِ نجبحو لعبم حضٌس لعبلْبث الوحفف العلوِ ً الوغبىوت ل

 :والذورات العلميةالمهارات الشخصية 

  اللغت االنجلْضّت  5 جْذة 

 هع انظوت حشغْف  كوبٌْحش 5 هوخبصMicrosoft Office – االنخشنج Internet  

  1919دًسة الويبساث الخمنْت لِ كخببت الشعبلت العلوْت هن خالي هنظٌهت الخعلن عن بعذ لغنت 

 


