
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 .حبنُبً أَب ػضى رذسَظ فٍ لغى انهُذعخ انًذَُخ ثكهُخ انًُصىس انغبيؼخ وهزِ هٍ انغُخ انغبدعخ نٍ فٍ انكهُخ

 

 الخبراث 

 

 اٌِ -2112أَهىل   (1)

حبنُبً ػضى هُئخ رذسَظ فٍ لغى انهُذعخ انًذَُخ ثكهُخ انًُصىس انغبيؼخ. لًذ عبثمؤً ثزذسَظ يبدح اَشبء 

نهًشحهخ انضبَُخ وألىو حبنُبً ثزذسَظ يبدح َظشَخ اإلَشبءاد نهًشحهخ انضبنضخ انًجبٍَ وكزنك يبدح يُكبَُك انًىاد 

انًشحهخ انشاثؼخ. وكُذ ػضى فٍ انهغُخ اإليزحبَُخ  نطهجخ ششاف ػهً أسثؼخ يشبسَغ رخشطثبإلكًب ألىو حبنُبً 

 .يُز انزحبلٍ ثبنكهُخ فٍ لغى انهُذعخ انًذَُخ نًذح صالس عُىاد وأَب ػضى اانهغُخ انؼهًُخ 

 

 2111رششٍَ أول  – 2119حضَشاٌ  (2)

 .ىسًكزت انًزكننُجُب  : اشزغهذ ثؼُىاٌ يهُذط اعزشبسٌ فٍ ا ،طشاثهظ ،يكزت اإلرحبد انىطٍُ اإلعزشبسٌ 

 

 2119َُغبٌ  – 2117كبَىٌ صبٍَ  (3)

يكزت انجُبرٍ نإلعزشبساد انهُذعُخ،  أثى ظجٍ، اإليبساد انؼشثُخ انًزحذح: اشزغهذ ثؼُىاٌ يهُذط اعزشبسٌ 

 فٍ انًكزت انًزكىس.

 

 2116كبَىٌ أول  – 2111أَهىل  (4)

 انًكزت انًزكىس.: اشزغهذ ثؼُىاٌ يهُذط اعزشبسٌ فٍ انًكزت انىطٍُ اإلعزشبسٌ ، طشاثهظ، نُجُب

 

 2111حضَشاٌ  -1994اَهىل  (11)

كهُخ انهُذعخ ، لغى انهُذعخ انًذَُخ، عبيؼخ طشاثهظ ، نُجُب: رى رؼٍُُُ ثؼُىاٌ )اعزبر يغبػذ( فٍ لغى انهُذعخ        

انًذَُخ فٍ انكهُخ انًزكىسح ولًذ ثزذسَظ يبدح )َظشَخ انًشوَخ( فٍ انًشحهخ انشاثؼخ و)َظشَخ اإلَشبءاد( فٍ 

 ٍ انًشحهخ انخبيغخ.)رصًُى خشعبَخ يزمذو( فانًشحهخ انضبنضخ وكزنك يبدح 

 

 1994رًىص – 1991أَهىل  (11)

  ولًذ ثزذسَظ يبدح )اإلعزمشاسَخ  ، عبيؼخ ثغذاد ، كهُخ انهُذعخ ، لغى انهُذعخ انًذَُخ : ػضى هُئخ رذسَظ 

انًشَخ نهًُشآد(  نطهجخ انذساعبد انؼهُب ورذسَظ يبدح )َظشَخ اإلَشبءاد( و)رصًُى انخشعبَخ انًغهحخ( 
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 1991آة  – 1973( أَهىل 7) 

 َفظانًشكض انمىيٍ نالعزشبساد انهُذعُخ : شغهذ يُصت سئُظ دائشح اإلَشبءاد فٍ انًشكض انًزكىس وكُذ فٍ    

 يحبضش فٍ انغبيؼخ انزكُىنىعُخ وفٍ عبيؼخ ثغذاد ثمغى انهُذعخ انًذَُخ. انىلذ

وانزٍ رى اَشبإهب فٍ يخزهف  لًذ ثبنؼًم فٍ اػذاد انزصبيُى اإلَشبئُخ نحىانٍ ػششٍَ عبَهى خشعبٍَ نهحجىة 

اَحبء انؼشاق ولًذ ثبػذاد انزصبيُى اإلَشبئُخ نًُُبء أو لصش وانزٌ رى رُفُزِ فٍ انضًبَُبد يٍ انمشٌ انًبضٍ 

 .ياألخش اضبفخ انً أػذاد كجُشح يٍ األثُُخ وانًُشآد انًهًخ

 

 1973رًىص  – 1971( أَهىل 8)

عبيؼخ والَخ كُغبط ، يُهبرٍ ، كُغبط، انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ : دساعخ نُُم شهبدح انذكزىساِ فٍ انهُذعخ     

 اَشبءاد. –انًذَُخ 

 

 1971آة  – 1968( حضَشاٌ 9)

يضوسٌ، انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ: يهُذط رصبيُى اَشبئُخ ألثُُخ  ( فٍ كُغبط عزHNTBٍيكزت هُذعٍ )

 .فٍ انىالَبد انًزحذح انطشق انغشَؼخرصبيُى عغىس فٍ ػذد يٍ يزؼذدح انطىاثك و

 

 1968حضَشاٌ  -1966( أَهىل 11)

بعغزُش فٍ انهُذعخ دساعخ نُُم شهبدح انً  كىنىسادو ، انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ: ، ، ثىنذسعبيؼخ كىنىسدو      

 اَشبءاد. –انًذَُخ 
 

 

 الشهاداث العلميت

 

.  عبيؼخ والَخ كُغبط، يُهبرٍ  ، كُغبط ،  1973حضَشاٌ  اَشبءاد ، –هُذعخ يذَُخ  – شهبدح انذكزىساِ (1)

 انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ.

 اإلَضغبط"فٍ اإلعطىاَبد انذائشَخ ثحبنخ " رىصَغ اإلعهبداد  ػُىاٌ اطشوحخ انذكزىساِ: 

 

، عبيؼخ كىنىسادو ، ثىنذس ، كىنىسادو،  1968اَشبءاد  ، حضَشاٌ  –هُذعخ يذَُخ  –شهبدح انًبعغزُش  (2)

 انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ.

و كُجم انشذ ثذنُم يحزىي انغًُذ لىح انزًبعك يب ثٍُ  انخشعبَخ خفُفخ انىصٌ  “ ػُىاٌ اطشوحخ انًبعغزُش: 

 ولىح انشذ فٍ انكُجم"

 

 ، عبيؼخ وَهض ، كبسدف ، انًًهكخ انًزحذح. 1962هُذعخ يذَُخ ، رًىص  –ح انجكبنىسَىط شهبد (3)

 ػُىاٌ يششوع انزخشط : " انزصًُى اإلَشبئٍ نغغش خشعبٍَ فٍ طشَك عشَغ".
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 المهاراث    

اَشبئٍ اعزشبسٌ فمذ كبٌ نٍ انذوس انشئُغٍ فٍ اػذاد انزصبيُى   كًهُذطحُش أٌ ػًهٍ انًهٍُ كبٌ   (1)

اإلَشبئُخ نؼذد يٍ انًُشآد انغزشارُغُخ فٍ انؼشاق . يضبل رنك اػذاد انزصبيُى اإلَشبئُخ نًُُبء او لصش  

ؼششٍَ عبَهى حجىة خشعبٍَ يىصػخ  فٍ يخزهف  أَحبء انؼشاق اضبفخ ن اػذاد انزصبيُى اإلَشبئُخ وكزنك

اضبفخ انً  فٍ ثغذاد وكزنك ثشط انًؤيىٌذاد انزصبيُى اإلَشبئُخ نغزخ يجبٍَ وصاساد لبئًخ حبنُبً ػاانً 

 يٍ انًُشآد انًهًخ األخشي فٍ انؼشاق. أػذاد كضُشح

األثُُخ انغزشارُغُخ فٍ انؼشاق فٍ حًهخ اػبدح  كبٌ نٍ دوس اعبعٍ فٍ اػبدح اػًبس ورؤهُم انكضُش يٍ (2)

 .1991اإلػًبس ػبو 

ثزذسَت اػذاد كجُشح يٍ انًهُذعٍُ انحذَضٍ انزخشط ، ورنك ثًشبسكزهى ثصىسح يجبششح فٍ اػذاد لًذ  (3)

 انزصبيُى اإلَشبئُخ نهًجبٍَ وانًُشآد انًخزهفخ.

 

 

 ةالمؤلفاث والبحىث المنشىر

 . وهزا انًئنف  2117" فٍ يبَظ نهًجبٍَ ثشَبيظ رذسَت فٍ انزصبيُى اإلَشبئُخلًذ ثزؤنُف كزُت ثؼُىاٌ "( 1)

 ثصىسح يفصهخ انطشَمخ انؼًهُخ فٍ اػذاد  انزصبيُى اإلَشبئُخ َذوَبً  نهًجبٍَ انهُكهُخ انزٍ رشُذ   َششػ     

 ثبنخشعبَخ   انًغهحخ ، وَحزىٌ ػهً انزفبصُم انهُذعُخ نؼًم انًخططبد اإلَشبئُخ انكبيهخ نهًجبٍَ.     

 إلَكهُضَخ نهغُشح انزارُخ انخبصخ ثٍ والرىعذ ػُبوٍَ عجؼخ ثحىس ثبنهغخ األَكهُضَخ  يزكىسح فٍ انُغخخ ا ( 2)

 يٍ رؼشَت ػُبوٍَ رهك انجحىس هُب.  أسي ضشوسح     

   

 والعضىيت العلميت الهنذسيت اللجان

 ( صوسَخ ، عىَغشاIABSE(  ػضى فٍ "انًئعغخ انؼهًُخ نهغغىس وانهُذعخ اإلَشبئُخ" )1)

 ( ف1994ٍ – 1979( ػضى فٍ ػذد كجُش يٍ انهغبٌ اإليزحبَُخ نًُبلشخ اطشوحبد انذساعبد انؼهُب نهفزشح )2)

 .يخزهف انغبيؼبد انؼشالُخ    

 .(1994 – 1974رمُُى ػذد كجُش يٍ انجحىس وانًمبالد انؼهًُخ فٍ انفزشح ) (4)

 (.1993 – 1983نهفزشح ) لٍ انؼشاق ػضى انهغُخ انزحضُشَخ نؼذد يٍ انًئرًشاد انهُذعُخ (5)

ػضى انهغُخ انؼهًُخ نهًئرًش انغبدط ػشش نكهُخ انًُصىس انغبيؼخ ثبنزؼبوٌ يغ َمبثخ انًهُذعٍُ انؼشالُخ  (6)

 .2117فٍ انؼبو 

 اٌِ(. – 1112كهُخ انًُصىس نهفزشح ) –ػضى انهغُخ انؼهًُخ فٍ لغى انهُذعخ انًذَُخ  (7)

 (.2114 – 2113لٍ كهُخ انًُصىس خالل انفزشح ) ػضى انهغُخ اإلعزشبسَخ إلَشبء انًجًُ انحذَش (8)

 .لشَجبً  انًضيغ اَشبإِانًُصىس  ػضى انهغُخ اإلعزشبسَخ إلَشبء يجًُ عبيؼخ  (9)

 

 

 

                                                                                                                                               
                                         

  ا     
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 (SEMINARSالمؤتمراث والمحاضراث )  

 .1989انًئرًش انهُذعٍ األول"   نىصاسح اإلعكبٌ وانزؼًُش فٍ ثغذاد آراس  فٍ "رمذَى ثحش   -

 .1993 َُغبٌ انًئرًش انهُذعٍ انضبنش" "  نىصاسح اإلعكبٌ وانزؼًُش فٍ ثغذادرمذَى ثحش فٍ "  -

 رمذَى ثحش وسئُظ عهغخ فٍ انفزشح انًغبئُخ ل " انًئرًش انهُذعٍ انىطٍُ انضبنش ػشش" فٍ يصشارخ ،  -

 .1998نُجُب ، رششٍَ أول 

 دو ، وجامعة كنساسمثل جامعة كولورا( في جامعات أمريكية عديدة Seminarsتقديم محاضرات )-  

 ( ، وكذلك في عدد من6693 – 6691( و )6611 – 6611وجامعة تبراسكا وذلك خالل الفترة )    

 (  وفي كلية الهندسة بجامعة طرابلس في ليبيا خالل الفترة 6661 – 6691الجامعات العراقية للفترة )   

   (6661- 0111.) 

 المؤتمرات التي أقامتها الكلية من حيث الحضور أو مقررفي كلية المنصورالجامعة  شاركت في جميع   -

 (.0169 -0163بعض جلسات المؤتمر أو عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وذلك للفترة )  

 

  

 الجىائز، التقذيراث، وبراءاث االختراع ان وجذث
 

الماضية قبل قدومي إلى المكافئات والتقييمات العالية خالل السنوات العديدة من حصلت على أعداد كثيرة  

للجهود  3كلية المنصور الجامعة. وعلى كل حال ، في كلية المنصور حصلت على تقييم وتشكرات عدد/

 المبذولة في عدد من اللجان في الكلية.
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