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 CVانسيزة انذاتيت 
 

 يؾًذ أ. د صفبء عبعى  االسم  /

 

  اٜداةكهٛخ  / انقبدعٛخعبيؼخ انعنىان انذائم /

 

  0222/  1/  02يُز أعزبر  / انمزتبت انعهميت

 

  1991/ دكزٕساِ   انشهاداث انحاصم عهيها وتاريخ انحصىل عهيها

 

 عبيؼخ ثغذاد 1991   ثكهٕسٕٚط عغشافٛخ شٓبدح 

 ػٍ رخطٛظ يذُٚخ انذٕٚاَٛخ عبيؼخ ثغذاد 1921              رخطٛظ ؽضش٘ شيبعغزٛ شٓبدح

 ػٍ رطٕس انًشاكض انؾضشٚخ فٙ  عبيؼخ ثغذاد 1991          يذٌ  دكزٕساِ عغشافّٛ  شٓبدح

 انقبدعٛخ ٔأصشْب اإلقهًٛٙ .                                                                 

 ارسها انىظائف انتي م

 

 انجهت انتي عمم فيها    عنىان انىظيفت
 1922ــ 1991        انًذٚشٚخ انؼبيخ نزشثٛخ انقبدعٛخ  فٙ انشبيٛخ ٔانذغبسح يذسط .1

 1992ــ 1929        عبيؼخ انقبدعٛخ /كهٛخ االداة      رذسٚغٙ .0

 -1991/1991-1929           اٜداةعبيؼخ انقبدعٛخ /كهٛخ   س.قغى انغغشافٛخ .3

                                                                                     0222 

 0221        فٙ انغبيؼبد انهٛجٛخ   رذسٚغٙ  .1

 0229ــ 0221            عبيؼخ انقبدعٛخ/عبيؼخ انًضُٗ ػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ /انًضُٗ .1

  0222 ــ 0229يٍ         زٙنٕظٛف إضبفخ اإلداسٚخيغبػذ سئٛظ عبيؼخ انًضُٗ نهشؤٌٔ  .1

 ٔنؾذ  1/0/0229يٍ يذٚش انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ / عبيؼخ انقبدعٛخ                 .9

 اٌٜ .                                                                                   

 ٔنؾذ 1/9/0212يٍ                االيٍٛ انؼبو نهًكزجخ انًشكضٚخ / عبيؼخ انقبدعٛخ           .2

  اٌٜ.                                                                                    

 0210-0211. أيٍٛ يغهظ انغبيؼخ                                                             9    

 

 انبحىث انمنشىرة

، ٔاإلقهًٛٙ فٙ يٕاضٛغ انزخطٛظ انؾضش٘ ٙ يغالد عبيؼبد ػشاقٛخفثؾش  30َششد أكضش يٍ 

 إنٗأسعم ثؼضٓب  يُغضحثؾٕس غٛش  12يٍ  أكضشٔنٙ انجٛئخ ، انغٛبؽخ ، انؾضبساد ، اٜصبس 

 . خبسط انؼشاق

 االشزاف عهى انذراساث انعهيا

 /عبيؼخ انقبدعٛخرذسٚغٙ فٙ انذساعبد انؼهٛب دكزٕساِ ٔيبعغزٛش

 ٔكبَذ انُزبئظ عٛذ عذأ يٍ طهجخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ انؼذٚذأششفذ ػهٗ 

 ٔنٛجٛخَبقشذ انؼذٚذ يٍ سعبئم انًبعغزٛش ٔأطبسٚؼ انذكزٕساِ فٙ عبيؼبد ػشاقٛخ يخزهفخ 

 



 0 

 

 اننشاطاث

 ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼخ ُخنغ 11ألكضش يٍ سئٛظ  .1

 نغُخ ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼخ 02يٍ  ألكضشػضٕ  .0

 ٔعبيؼخ انًضُٗ عبيؼخ انقبدعٛخ  فٙ ٔانؼهٕو اٜداةػضٕ نغبٌ فٙ كهٛزٙ انزشثٛخ ٔسئٛظ ٔ .3

 عبيؼخ انًضُٗ  سئٛظ رؾشٚش عشٚذح انشأ٘ انغبيؼٙ .1

 انًضُٗ  عبيؼخػضٕ ْٛئخ رؾشٚش يغهخ أٔسٔك فٙ  .1

 0229سئٛظ نغُخ اعزؾذاس عبيؼخ انًضُٗ  .1

 0222 عبيؼخ انًضُٗ سئٛظ نغُخ اعزؾذاس يشكض انجبدٚخ ٔثؾٛشح عبِٔ .9

 1991نؼشاقٛخ انغًؼٛخ انغغشافٛخ ا ػضٕ .2

 1991 ػضٕ َقبثخ انًؼهًٍٛ .9

 1990 ػضٕ ارؾبد انغغشافٍٛٛ انؼشة .12

 

 كتب انشكز وانتقذيز 

 (1) شكش ٔرقذٚش يٍ انغٛذ انٕصٚش ػذد تكز .1

 شكش ٔرقذٚش يٍ انغٛذ ٔصٚش انذٔنخ نشؤٌٔ انغٛبؽخ ٔاالصبس بةكز .2

 كزت (9أكضش يٍ ) انًضُٗ سئٛظ عبيؼخ كزت شكش ٔرقذٚش يٍ انغٛذ .3

 كزت (12سئٛظ عبيؼخ انقبدعٛخ أكضش يٍ ) ش ٔرقذٚش يٍ انغٛذكزت شك .4

 كزت( 12كزت شكش ٔرقذٚش يٍ ػًذاء كهٛبد فٙ انغبيؼبد ) 12  .5

 كزبة شكش ٔرقذٚش يٍ انهغُخ انٕطُٛخ نهغُخ انذعزٕسٚخ /فشع انًضُٗ .6

 كزبة شكش ٔرقذٚش يٍ انًفٕضٛخ انؼهٛب نالَزخبثبد /فشع انًضُٗ .7

 ششطخ انًضُٗ ن انؼبيخ ًذٚشٚخانكزبة شكش ٔرقذٚش يٍ  .8

 فٙ انؼشاقٔانزصؾش يٍ يُظًخ يكبفؾخ انزهٕس انجٛئٙ كزبة شكش ٔرقذٚش  .9

 ت شكش ٔرقذٚش يٍ يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ فٙ انًضُٗكز.11

 كزت شكش ٔرقذٚش يٍ انًذٚشٚخ انؼبيخ نزشثٛخ انًضُٗ .11

 ٔرقذٚش يٍ يذٚشٚخ انًشٔس انؼبيخ ش كزبة شك.12

 قذٚش يٍ يغهظ يؾبفظخ انًضُٗ كزبة شكش ٔر .13

 كزبة شكش ٔرقذٚش يٍ يؤعغخ انشافذٍٚ نهضقبفخ انًذَٛخ .14

 كزت شكش ٔرقذٚش يٍ دٔائش يؾبفظخ انًضُٗ . .15    

 

 شهاداث تقذيزيت ودروع

 انشهاداث 

 (0) رقذٚشٚخ يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ػذدٓبدح ش (1

 نغُخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى  ٙ /شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ يغهظ انُٕاة انؼشاق (0

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ عبيؼخ انقبدعٛخ  (3

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ عبيؼخ انًضُٗ (1

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ كهٛخ انؼهٕو /عبيؼخ انقبدعٛخ (1

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ عبيؼخ انكٕفخ (1

 فٙ انؼشاق .شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ يُظًخ يكبفؾخ انزهٕس انجٛئٙ  (9



 3 

 ٛخ انًضُٗشٓبدح رقذٚشٚخ يٍ يذٚشٚخ انؼبيخ نزشث (2

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ انًغهظ االكبدًٚٙ االعاليٙ  (9

 عبيؼخ انقبدعٛخ يٍ كهٛخ اٜداة شٓبدح رقذٚشٚخ  (12

 شٓبدح رقذٚشٚخ يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انقبدعٛخ . (11

 

 نذروعا 

 (0) دسع يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ػذد (1

 دسع عبيؼخ انقبدعٛخ  (0

 دسع عبيؼخ انًضُٗ (3

 ًٚٙ االعاليٙدسع انًغهظ االكبد (1

 ثطٕنخ انغبيؼبد ٔانًؼبْذ ثبنؼبة انقٕٖ  دسع عبيؼخ انًضُٗ / (1

 دسع يٍ يؤعغخ انشافذٍٚ نهضقبفخ انًذَٛخ  (1

 دسع يٍ يذٚشٚخ انذفبع انًذَٙ يؾبفظخ انًضُٗ  (9

 

 انمكافأة  
ؽصهذ ػهٗ ركشٚى ٔيكبفأح يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ نهؾصٕل ػهٗ َزبئظ يزقذيخ 

 ؾبَبد انٕصاسٚخ كًذسط نًٕاد  ٔكشئٛظ قغى نؼذح عُٕاد فٙ االيز

 

ؽصهذ ػهٗ انؼذٚذ يٍ انًكبفأد ٔانزكشٚى يٍ عبيؼخ انقبدعٛخ ٔعبيؼبد اخشٖ نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ 

 ٔانٗ االٌ  1929يٛذاٌ انؼًم يُز ػبو 

 

 نخبزاث ا 

 جؾٕس انؼذٚذ يٍ انًغالد انؼهًٛخ فٙ عبيؼبد انؼشاقٛخنٗ ًخجٛش ػه (1

 جؾٕس انؼذٚذ يٍ انًؤرًشاد انؼهًٛخ فٙ انغبيؼبد انؼشاقٛخ نٗ ًخجٛش ػه (0

 ؾٕس انؼذٚذ يٍ انزشقٛبد انؼهًٛخ فٙ انغبيؼبد انؼشاقٛخ نجٗ ًخجٛش ػه (3

انًشعهخ يٍ انٕصاسح عٓبص يقٕو ػهًٙ نهؼذٚذ يٍ سعبئم انًبعغزٛش ٔاطبسٚؼ انذكزٕساِ  (1

 االششاف ٔانزقٕٚى انؼهًٙ 

 ًبعغزٛش ٔأطبسٚؼ انذكزٕساِ .ػضٕ ٔسئٛظ نغبٌ يُبقشبد نشعبئم ان (1

  اننشاطاث انعهميت 

 . 1929 -1922يٍ يؤعغٙ كهٛخ اٜداة فٙ عبيؼخ انقبدعٛخ  (1

 1929ــ1922سئٛظ نقغى انغغشافٛخ ػُذ افززبػ كهٛخ االداة /عبيؼخ انقبدعٛخ  أٔلػًهذ  (0

 1991ــ 1992ؽصهذ نقت االعزبر االٔل ػهٗ كهٛخ االداة عبيؼخ انقبدعٛخ نهؼبو  (3

 1999ٗ نقت اعزبر يغبػذ ػبو ؽصهذ ػه (1

 . 0222 أعزبرؽصهذ ػهٗ نقت  (1

شبسكذ فٙ انؼذٚذ يٍ انًؤرًشاد انؼهًٛخ فٙ عبيؼخ انقبدعٛخ ٔخبسعٓب يُز ػبو  (1

 ٔنؾذ اٌٜ .1929

شبسكذ فٙ يؤرًشاد يؼٓذ انزخطٛظ انؾضش٘ ٔاالقهًٛٙ عبيؼخ ثغذاد يُز ػبو  (9

 ٔنؾذ اٌٜ .1992

 ٚخ انؼبيخ نهزشثٛخ فٙ انًضُٗ ٔانقبدعٛخ .شبسكذ فٙ انؼذٚذ يٍ يؤرًشاد انًذٚش (2



 1 

 شبسكذ فٙ يؤرًشاد عبيؼخ يصشارّ نهؼهٕو ٔاٜداة فٙ نٛجٛب . (9

 ( ثؾٛشح عبٔح طجٛؼٛب ، ثٛئٛب ، عٛبؽٛب" 12       

 

 (كزت رؾذ انطجغ . 11  

 أصبنخ انششق ٔرُٕٚش انغشة ؽٕاس األدٚبٌ ٔانؾضبساد . -1

 سٚبػ انزغٛٛششؼٕة رصُغ انُصش . -0 


