
 الذاتيخ السيزح

 

 اثزاْٛى حًذ ْذٖ :االسى انزثبعٙ

 91/3/9191 :تبرٚخ انٕالدح

 1/3/3193 :تبرٚخ انحصٕل عهٛٓب                              يبجستٛز  :انشٓبدح

 انكتزَٔٛك ٔاتصبالد :انتخصص انذقٛق                  انكتزَٔٛك ٔاتصبالد    :انتخصص انعبو

 91/1/3191:تبرٚخ انحصٕل عهّٛ                     يذرس يسبعذ   :انهقت انعهًٙ

 سُٕاد 1 :عذد سُٕاد انخذيخ فٙ انتعهٛى انعبنٙ

 ال ٕٚجذعذد سُٕاد انخذيخ خبرج انتعهٛى انعبنٙ: 

 ihhhuda&yahoo.com  : انجزٚذ االنكتزَٔٙ

 جبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انُٓذسخ  : ٕٚسركبنٕنهشٓبدح انج انًبَحخ انجٓخ

 جبيعخ انًستُصزٚخ / كهٛخ انُٓذسخ  : نشٓبدح انًبجستٛز انًبَحخ انجٓخ

 :  انذكتٕراِنشٓبدح  انًبَحخ انجٓخ 

 اَٛهٍٛ ثٕنٙ ثبستخذاو نألشعخ انزادارٚخ انًبصخ انًٕاد االداء ٔتحهٛم تًثٛم عُٕاٌ رسبنخ انًبجستٛز:

 :عُٕاٌ رسبنخ انذكتٕراِ

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

 3191-3119 قسى اتصبالد  يُٓذس  1

 3192-3193 قسى اتصبالد  تذرٚسٙ  2

 

 الجبهؼبد والوؼبهد التي درس فيهب: 

 الوالحظبد الً -الفتزح هي الجهخ )الجبهؼخ, الكليخ, الوؼهد( د

  3112-3113 جبيعخ دٚبنٗ / كهٛخ انُٓذسخ  1

2    

 

 :التي قبم ثتدريسهب الدراسيخالوقزراد -

 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

 انثبَٛخ انزٚبضٛبد  اتصبالد انُٓذسخ  دٚبنٗ 1

يٕاضٛع  اتصبالد انُٓذسخ  دٚبنٗ 2

 يختبرح 

 انزاثعخ 

 

 

 



 الوقزراد الدراسيخ التي قبم ثتطىيزهب او سبهن في تطىيزهب: -

 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػلً الزسبئل واالطبريح: -

 السٌخ الدراسيخ ػٌىاى الزسبلخ او االطزوحخ القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 :الوؤتوزاد والٌدواد الؼلويخ والىرش التي شبرك فيهب-

 -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 السٌخ

1     

2     

3     

 

 :الدوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 السٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الدورح د

1    

2    

 

 انًشزٔعبد انجحثٛخ فٙ يجبل انتخصص نخذيخ انجٛئخ أ انًجتًع أ تطٕٚز انتعهٛى: -

 السٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

 :التي قبم ثبلٌشز فيهبimpact factor )وهجالد ) الوجالد الؼلويخ -

 انسُخ انعذد انذ٘ َشز فّٛ عُٕاٌ انجحث انذٔنخ اسى انًجهخ د

 Radar absorbing material انعزاق  يجهخ كهٛخ يذُٚخ انعهى انجبيعخ   1

(RAM) and its effects on 

the radar detection range  

3 3193 

      

      

 

 الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخػضىيخ  -

 يالحظبد يبسال عضٕا/اَتٓبء انعضٕٚخ تبرٚخ االَتسبة يحهٛخ/ دٔنٛخ ٓٛئخاسى ان د



1      

      

      

 

 :اثداػبد او ًشبطبد حصل فيهب ػلً )جىائز/شهبداد تقديزيخ/كتت شكز(-

هب حصل  ًىع االثداع او الٌشبط د

/شهبداد بئزح)جػليه

 تقديزيخ/كتت شكز

ػٌىاى الٌشبط او  الجهه الوبًحخ

 االثداع

 السٌخ

1      

2      

      

 

 التبليف والتزجوخ: 

اسن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد سٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 اللغخ االًكليزيخ  -2                                          اللغخ الؼزثيخ  -1

 هسبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-                                            


