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 اللغاث

  انهغخ انعزثُخ 

 ( األطززانُخانهغخ اإلَكهُشَخ) 

 المؤهالث العلميت 

 ٦٠٠٢/حبصم عهً شهبدح انذكزىراِ فٍ انمبَىٌ انذطزىرٌ يٍ جبيعخ كزَفُش فٍ دونخ اطززانُب  

  ٦٠٠٠/ حبصم عهً شهبدح انًبجظزُز فٍ انمبَىٌ انعبو يٍ جبيعخ االَجبر 

  ً٦٠٠٢ انذفعخ نعبوحبصم عهً شهبدح ثكبنىرَىص فٍ انمبَىٌ وانطبنت األول عه 

  ٦٠٠٢حبصم عهً شهبدح ارمبٌ انهغخ اإلَكهُشَخ يٍ يعهذ انهغخ اإلَكهُشَخ فٍ جبيعخ كزَفُش/ اطززانُب 

 ( حبصم عهً شهبدح ارمبٌ انحبطىةIC3 Standard Computing Fundamentals ) انعبنًُخ

/٦٠٠٦ 
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 انخجزاد انىظُفُخ 

 فٍ جبيعخ  وااليزحبَُخ  رئُظب وعضىا نعذَذ يٍ انهجبٌ انمبَىَُخ واإلدارَخ            نغبَخ االٌ-٦٠٠٢ 

 االَجبر                                    

 نغبَخ االٌ         عضى هُئخ رذرَظُخ فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ / جبيعخ االَجبر -٦٠٠٦ 

 نغبَخ االٌ         يذَز شعجخ انضًبٌ وانجىدح فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ / جبيعخ االَجبر -٦٠٠٢ 

 نغبَخ االٌ        عضى فٍ انًكزت االطزشبرٌ انمبَىٍَ فٍ جبيعخ االَجبر   -٦٠٠٢ 

 جبيعخ  ثبحش فٍ انذراطبد انمبَىَُخ فٍ كهُخ انحكىيخ وانعاللبد انذونُخ             ٦٠٠٢ -٦٠٠٢ /               

 كزَفُش/ اطززانُب                                 

 يذَز انىحذح انعهًُخ وانعاللبد انثمبفُخ فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ /             ٦٠٠٢-٦٠٠٦ 

 جبيعخ االَجبر                              

 يذَز انشعجخ اإلدارَخ فٍ رئبطخ جبيعخ االَجبر          ٦٠٠٦ - ٦٠٠٦ 

 يذرة لبَىٍَ فٍ انًحبكى االفززاضُخ نًظبثمخ فهُت جُظىة وانزٍ ألًُذ فٍ            ٦٠٠٢-٦٠٠٦ 

 انعزاق/ ارثُم وانحبصم عهً انًزرجخ انثبَُخ عهً يظزىي انعزاق                             

 يذَز انعُبدح انمبَىَُخ فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ / جبيعخ االَجبر           ٦٠٠٦-٦٠٠٠ 

 يًثم لبَىٍَ فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ / جبيعخ االَجبر            ٦٠٠٠ -٦٠٠٢ 

 رذرَظٍ فٍ كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انظُبطُخ / جبيعخ االَجبر          ٦٠٠٢ - ٦٠٠٠ 

 ب وعضىا نعذَذ يٍ انهجبٌ انمبَىَُخ واإلدارَخ فٍ جبيعخ االَجبر  رئُظ          ٦٠٠٢-٦٠٠٢ 

 

 الذوراث والمؤتمزاث 

 المؤتمزاث 

  انًشبركخ فٍ انًؤرًز انحبدٌ وانعشزٍَ انذونٍ نكهُخ انمبَىٌ وانذٌ ألُى فٍ جبيعخ االيبراد انعزثُخ

 ٦٠٠٢نعبو 

 انذونٍ األطززانٍ نهذراطبد انظُبطُخ وانمبَىَُخ وانذٌ ألُى فٍ اطززانُب / طذٍَ  انًشبركخ فٍ انًؤرًز

  ٦٠٠٢عبو 

   انًشبركخ فٍ انًؤرًز انىطٍُ نهمبَىٌ انذطزىرٌ فٍ انىالَبد انًزحذح االيزَكُخ وانذٌ ألُى فٍ والَخ

 ٦٠٠٢ارَشوَب عبو 
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 الٍُُ انًجزعثٍُ فٍ دونخ اطززانُب عضىا فٍ انهجُخ انزحضُزَخ فٍ يؤرًز انعهًٍ األول نهطهجخ انعز

 ٦٠٠٢وَُىسالَذا وانذٌ ألُى فٍ دونخ اطززانُب/ يهجىرٌ عبو 

  ٍانخبيض وانعشزٍَ انعبنًٍ نهعهىو انظُبطُخ وانذٌ ألُى فٍ  انًؤرًزعضىا فٍ انهجُخ انزحضُزَخ ف

   . ٦٠٠٢دونخ اطززانُب/ ثزسثٍ عبو 

 

 الذوراث 

  ًنهًًثهٍُ انمبَىٍَُُ نذوائز يحبفظخ االَجبر انزٍ ألًُذ فٍ جبيعخ االَجبر عبو انًشبركخ فٍ انذورح األون

٦٠٠٢ 

  ٦٠٠٢انًشبركخ فٍ دورح انجىاثخ االنكززوَُخ انزٍ ألًُذ فٍ جبيعخ االَجبر عبو  

  ٦٠٠٦حبصم عهً انًزرجخ األونً فٍ دورح طزائك انزذرَض انزٍ ألًُذ فٍ جبيعخ االَجبر عبو 

  كزبثخ انًشبرَع انمبَىَُخ نهًُظًبد انغُز حكىيُخ وانزٍ ألًُذ فٍ ثغذاد عبو انًشبركخ فٍ ورشخ

٦٠٠٠ 

 انًشبركخ فٍ انعذَذ يٍ انُذواد وورع انعًم فٍ جبيعخ كزَفُش / اطززانُب 

 العضويت 

 عضىا فٍ انجًعُخ انذونُخ نهمبَىٌ انعبو / انىالَبد انًزحذح االيزَكُخ     نغبَخ االٌ -٦٠٠٢ 

 عضىا فٍ انجًعُخ انذونُخ نهمبَىٌ انذطزىرٌ /جُىة افزَمُب نغبَخ االٌ    -٦٠٠٢ 

  اعضىا فٍ انهُئخ اإلدارَخ فٍ جًعُخ األكبدًٍَُُ انعزالٍُُ فٍ اطززانُب وَُىسَالَذ     ٦٠٠٢ -٦٠٠٢   

 رئُض راثطخ انطهجخ انعزالٍُُ فٍ جبيعخ كزَفُش / اطززانُب       ٦٠٠٢ -٦٠٠٢ 

 ارئُض راثطخ انطهجخ انعزالٍُُ انًجزعثٍُ فٍ اطززانُب وَُىسَالَذ      ٦٠٠٢-٦٠٠٢  

 (8) البحوث المنشورة

  ٢عذد انجحىس انًُشىرح فٍ انًجالد انعزالُخ 

  ٢عذد انجحىس انًُشىرح فٍ انًجبالد انذونُخ 

 او اإلحالت الى اللجان التحقيقيت  تالعقوباث االنضباطي

 ال َىجذ 
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 الشكز والتقذيز 

  ٢شكز ورمذَز يٍ لجم رئُض انجبيعخ عذد  

  ٠٢شكز ورمذَز يٍ لجم عًُذ كهُخ عذد  

  ٠٦شكز ورمذَز يٍ لجم يُظًبد ويؤطظبد حكىيُخ عذد  


