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حـبَـٍـبً :انًؤْالد انـعـهـًـٍـخ
انذررـخ

صــُخ انتخـرد

الدكـتــــوراه

---

اصــى انزبيعـــخ

انتخظض

انجهذ

الماجســــتيـر

3102

ربيعخ انًٕطم

انعراق

ُْذصخ يعًبرٌخ

البكالوريـوس
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ربيعخ انًٕطم

انعراق

ُْذصخ يعًبرٌخ

حـبنـخـبً :انخجراد انعًهٍخ
انٕظٍفخ
يُٓذس يعًبري
يضبعذ ثبحج
عضٕ انٍٓئخ انتذرٌضٍخ

رٓخ انعًم
شركخ دٌٕاٌ -لطبع خبص
ربيعخ انًٕطم – كهٍخ انُٓذصخ
ربيعخ انًٕطم – كهٍخ انُٓذصخ

انفترح انزيٍُخ
يٍ 7991انى 8669
يٍ  8669انى 8677
يٍ  -8679انى االٌ

راثـعـبً :انجحٕث ٔاألَشطخ انـعـهـًـٍـخ
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ثٍٕد انرصٕل (طهى هللا عهٍّ ٔصهى) حبًَ اثذاع فً انعًبرح االصاليٍخ (ثحج)
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اعبدح اعًبر يذٌُخ انًٕطم ٔفك يجبدئ االصتذايخ (ثحج)

:

انًٕرٔث انًعًبري نًذٌُخ انًٕطم انمذًٌخ اثذاع ٔاطبنخ (ٔرلخ ثحخٍخ)

;
<
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1
انكتت ٔانًؤنفبد:
خـبيـضـبً :انتذرٌت ٔاألعًبل انتطٕعٍخ
-1المشاركت في التحضير واالعداد للمؤتمراث والندواث والمعارض السنىيت في هندست العمارة  /جامعت المىصل
صب :انًؤتًراد انعهًٍخ انتً شبرن فٍّ
صبد ً
و

اصى انًؤتًر

1

& International Conferernce on Systems , Signal Processing
)Manufacturing Engineering (ICSSPME, 2012
يؤتًر انفٍ ٔانتكُهٕرٍب _ اضبءح يعرفٍخ فً تطٌٕر انًذٌ – ربيعخ انكٕفخ

2

انتبرٌخ
2012
2018

3
4
5
صبثعبً :دٔراد تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ انتذرٌش
و

أصى انجرَبيذ انتذرٌجً

انتبرٌخ

1

طرائك انتذرٌش انزبيعً – ربيعخ انًٕطم

866:

2

ثريزٍبد انحبصٕة – ربيعخ انًٕطم

8677

3

طرائك انتذرٌش انزبيعً – ربيعخ انًٕطم

8679

4

صاليخ انهغخ انعرثٍخ – ربيعخ انًٕطم

8671

رصبئم انًبرضتٍر ٔانذكتٕراِ انتً لبو ثبإلشراف عهٍٓب
و

اصى انجبحج
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