
 2539ضعٛذ يحًذ إضًبعٛم شٕاُْخ                         انرقى انًبنٙ 

جبيعخ انُجبح انٕطُٛخ / َبثهص / فهططٛـٍ

 saeed_shawaahni@yahoo.comانعُٕاٌ اإلنكزرَٔٙ 

 0598152309: رقى انٓبرف 
 

 

:- المعلىماث الشخصيت : أوال 
 

 12/6/1963: ربرٚخ انٕالدح 

يزسٔج  : انحبنخ االجزًبعٛخ 

 

 :  المؤهالث العلميت: ثاويا 

انذكزٕراِ فٙ انهغخ انعرثٛخ   -1

انهغخ انعرثٛخ ٔآداثٓب  : انزخصص 

" عهى أصٕاد " نغٕٚبد رطجٛقٛخ : انزخصص انذقٛق 

انجبيعخ األردَٛخ  : انًؤضطخ انزعهًٛٛخ 

 2006: ضُخ انحصٕل عهٛٓب 

ايزٛبز : انزقذٚر 

 

انًبجطزٛر فٙ انهغخ انهغخ انعرثٛخ   -2

"  عهى األصٕاد " انهغٕٚبد : انزخصص انذقٛق 

جبيعخ انُجبح انٕطُٛخ  : انًؤضطخ انزعهًٛٛخ 

 2003: ضُخ انحصٕل 

جٛذ جذا : انزقذٚر 

 

انجكبنٕرٕٚش فٙ انهغخ نعرثٛخ  - 3

انهغخ انعرثٛخ ٔآداثٓب  : انزخصص 

جبيعخ انخهٛم  : انًؤضطخ انزعهًٛٛخ 

 1986: ضُخ انحصٕل 

جٛذ جذا  : انزقذٚر 

 

:- الخبراث العلميت : ثالثا 
انزرثٛخ ٔانزعهٛى   / 2006 إنٗ 1994يعهى يذرضخ يٍ ربرٚخ  -1

 يحبضر غٛر يزفرغ فٙ جبيعخ انقذش انًفزٕحخ يذح أرثعخ فصٕل  -2

 2009-2006أضزبر انهغٕٚبد انًطبعذ فٙ جبيعخ انخهٛم يٍ ربرٚخ  -3

 

: البحىد المىشىرة * 
 

انحركخ انًسدٔجخ ثٍٛ انْٕى ٔانحقٛقخ   -1

 حرٔف انًذ ٔانهٍٛ ثٍٛ انقذيبء ٔانًحذثٍٛ  -2

انزحققبد انُطقٛخ نصٕرٙ انقبف ٔانكبف فٙ انذارجخ انفهططُٛٛخ  -3
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: بحىد بعثج للخحكيم * 
 

أثر انًقطع انصٕرٙ فٙ رٕجّٛ انظبْرح انُحٕٚخ   -1

إشكاليت الميزان وإحالليت المقطع - 2

القضايا الصرفيت في كخاب االشخقاق البه دريذ   - 3

: الرسائل الخي حم مىاقشخها * 
جبيعخ انخهٛم  / أنفبظ انطجٛعخ فٙ شعر إنٛب أثٕ يبضٙ  -1

 جبيعخ انخهٛم / أعالو انًكبٌ فٙ انقرآٌ انكرٚى دراضخ دالنٛخ  -2

 جبيعخ انُجبح / أنفبظ انعقم ٔانجٕارح فٙ انقرآٌ انكرٚى دراضخ إحصبئٛخ دالنٛخ  -3

  انٕطُٛخحعذح رضبئم أخرٖ فٙ جبيعخ انُجب- 4

: الرسائل المشرف عليها 
 

جبيعخ انخهٛم  \أنفبظ انطرٚق فٙ نطبٌ انعرة دراضخ يعجًٛخ دالنٛخ - 1

جبيعخ انقذش  / انزٕاصم غٛر انهفظٙ فٙ شعر انجٛئخ انحجبزٚخ - 2

شٕاْذ رؤثخ فٙ نطبٌ انعرة دراضخ دالنٛخ  جبيعخ انخهٛم َٕٔقشذ -  3

 :       دوراث خذمت المجخمع* 

 دٔرح رعهًٛٛخ نًعهًٙ انًذارش فٙ يحبفظخ انخهٛم فٙ األصٕاد انهغٕٚخ    

:  فيها كاللجان المشار
نجُخ انذراضبد انعهٛب فٙ جبيعخ انخهٛم نًذح عبو  

: الذوراث الخذريبيت * 
 ضبعخ 70دٔرح أيُبء انًكبرت يذرٓب  -1

  ضبعخ 20دٔرح قٛبش ٔرقٕٚى يذرٓب  -2

  ضبعخ 20يذرٓب  (ICDL )دٔرح رخصخ قٛبدح انحبضٕة  -3

: المعرفىن * 
األضزبر انذكزٕر َٓبد انًٕضٗ                              انجبيعخ األردَٛخ  - 1

األضزبر انذكزٕر ٚحٛٗ ججر                                 جبيعخ انُجبح - 2

األضزبر انذكزٕر يحًذ جٕاد انُٕر٘                      جبيعخ انُجبح  - 3

انذكزٕر جعفر عجبثُخ                                      انجبيعخ األردَٛخ  - 4

انذكزٕر إحطبٌ انذٚك                                     جبيعخ انُجبح  - 5

 انذكزٕر حطٍ فهٛفم                                       جبيعخ انخهٛم  - 6

                       


